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תכרנה,שלנערץלסמלחייהבימיערדה!ככההגדולה.אליזבתהמלכה
שםקרא i: .בiדיסטרריה ..הבתולה""המלכההגדולה", c"ברערצמה.שלטון

מלכים.'מעטברשזכר'כברד ;האליזבתניתהתקופהשמה,עלכולההתקופה
הארמדהמיגרו-ב~רתרהגדולים .האנגליים .רת i:הנצחרהדקשרובשמה

הגםשמה,עם.מתקשרהארמדהעלשהניצחוןהוא,אופייניהגדולה.
'לאגדולאחר,ימישניצחוןשעה ;בקרבפעילחלקלקחהלאשכמרבן
מלכותיבשםולאנלסרן,האדמירלשלבשמרלעולמיםקשרופחות,

כלשהרא.
הרוח:ובחייהמדינהבחייגורלה,תקופההיתההאליזבתניתהתקופה

 ;האנגליתהספרותבשמיהגורלהכוכבהואהאליזבתניתהתקופהיליד
ומגרוןשרנהקהלבפניממחישיםכולובעולםהיוםעדהמוצגיםמחזותיו

 .תקופתו.שלהעולםותפישתהמחשבהיסודותאת
ואתהתקופהשלזהרהאתהמעיביםכתמיםיש .חרשןבלאארואין

המלכותלחצרבדוברלתומושרכבהאצילהמלכה.אליזבתשל .שמה
ברשאילרחמיםשלנאותלליווילדאוגהיהחייבוהתרבותית,המפוארת

בלונדוןהתליהעמודידרכים.לשודדיםקרבןרל eלירצהלאאםנשק,
הארכלרסיה.לבטיחותתסייעזרשעובדהמבליורוצחים,גנביםמלאר

רבת·למדינהעצמוצרכיאתהמספקחקלאיממשקהאיטיתההפיכה
 ;ומעבודתםמאדמתםרביםשללנישולםגרמהחרץבסחרהתלויהצרכים
תקופהזרחיתההיזמה.בעליבפניוכרתאפשרויותלפתיחתגיסא,ומאידן
בניסיון.עמדהתמידלאשהגינותםהרפתקאות,לשוחרי

נברנהבךרתר.כקטנוניתעצמההוכיחהלעיתיםהגדולהאליזבת
 .אמיתיתכאשהחיתה,נתרנה ..במעשיה,וקרהמחושבתכאחד,וערומה

ולסת,;פק,,הלתתיכלהאחראיים.יבלתיפתאומייםיי"ומצבילשגיינית
לקבלשלאלההיהשברחלפקודותכאןהכוונה(ואיןאחד.בהעלםארתה
הנראית.סיבהללאפניםלהאירארלזעוףיכלהעליהן).האחריותאת

החלטה.יכולתשלבררנימחרסוסבלההיזמהרובתהתקיפההשליטהלנiיז.
לסלוחשאפשראולי,.אשה.חולשות.אדם,חולשותהןאלהאולם .

תמדירנאיה w·ידיעלמובאתבת tאלי.שללגברתהעין.להעליםלהן,
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מלכתססירארט,מדיהשללהורגוהרצאתהמאסרהפרשת :אחתרגבשה
ההיסטוריהלנרמזמנתרחוקותלעיתיםאן-ואליזבתמדיהסקוטלנד.

חריפיםניגודיםלדמייןקשהזה.מסוגמלכותשלנהדרראווהמשחק
מאשריותרדרמטיסיפורססירארט,ומדיהסירדרראליזבתמאשריותר

מלכיםלמשפחתנצרהמיוחסת,האריסטוקרטיתמדיהשביניהן.ההיאבקות
להושיטאףשתצטרךמבלילחיקהנופלותהמלוכהכותרותאשרעתיקה,

ררמאנטית,קאסרלית, ;קלותבאותהשרבמראשהונושרות-להשיגןידה
השמיניהנויאביהאשרסירדרר,אליזבת ;כאשהמקסימהאימפולסיבית,

אנהאמה,ראשאתשערףלאחרכממזרהעלהיהכריזגנאילהמפורסם

עדקץ,איןוסכנותקשייםלעבורהוצרכהכןבשלואשרהנאה,נוליד

ראשונה,ממדרגהודיפלומטיתפוליטיקאיתפרוטסטנטית, ;למלוכהשהגיעה
מימימיושןשרידאלאאינהמאליזבת,הצעירהמדיה,הבתולה"."המלכה
ההתפתחותכוחבאתהיאהיאהימנההקשישהאליזבתואילוהביניים,

אלבדרכההמפורסםהכלאלונדון","מגדלאתעברהאליזבתהחשדה.
עברההכלאמןמדם"."העקובהמריאחותה,ע"ינשלחהלכלאהמלוכה.
מפוארתבתהלוכהמרימרתלאחריצאהרמשםמאחוזותיה,באחתלמעצר
בגילסקוטלנדלמלכתחיתהססירארסמדיהההכתרה.לסקסללונדון

אחרשמרנה-עשרה,בגילשנה.שבע-עשרהבגילצרפתמלכתימים,ששה

הכתרמראשהנושרצרפת,מלןהשניפרנםראההראשון,בעלהמרת

ומלכותהארצהמסקוטלנדנמלטתהיאכאשרושש,עשריםבגיל ;הראשון
עשריםמגילהארוכותוהשניםהשני.הכתרמראשהנושרהשכנה,לאגנליה

מאושררתאחרות,נשיםבהןשניםוחמש,ארבעיםבגילמרתהרעדושש
במעצרבילתהאלושניםילדיהן,אתומגדלותביתלהןמקימותממנה,

הגרדום. :מאליווהמובןהברורלסירםעדוקשה,הלוךהלכושתנאיו
מלכתשבעים,בגילימים,ושבעתזקנהבלונדון,בארמונהנפטרהאליזבת
לאוהיצריםהרגשבעלתמדיההארץ.אתמלאהתהילתהאשראנגליה
 ;דעתהעלהערלהאתאמרהתמיד ;ובמעשיהבהתנהגותהרסןידעה
סוף.יםכקריעתהיהקשהאליזבת,שלמפיהמפורשתמלהלהוציאואילו
חיתהמדיהבדיבורה.תמדיעומדתחיתהדווקאשלאוראלאבלב,דזרולא

שליטה.חיתהאליזבתגאוותנית.

לעסוקבכוונתנושאיןאלא-בניגודיםולהרבותלהוסיףיכולנו
המופיעותהמלכותשתיכיואליזבת.מדיהשלההיסטוריותבדמויות
"הבתולהמאשרההיסטוריותלעובדותיותרקרובותאינןשילדשלבמחזהו

כנאהלהישרף,במקרםבקרב,גבורהמרתהמוצאתשלו, ) tמאררליאנס"
כאמור,שילד,שלבדראמההעובדותהאנגלית.הכנסיהבמדורותוכיאה,
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מתעוררתלנרידועיםוהדבריםבמידהשנתרחש,מהעםזהרתאינן

הפועלות.הנפשותשלהפנימיתמהותןהיאאחרתשאלהוממסמכים.

שלהגיבורההעלמהמאררליאנס"."הבתולהשילדשלמחזהואתהזכרנו

והןהצרפתייםבמקררותהןהמופיעההזמרתמןבאופיהשרנהשילד

במחזהוכאחד.ומחופיהמעריציהמתעוררתכלומר,האנגליים.במקוררת

מסריימיםקריםמפגינותהמלכותשתישרנה.הואהמצב ) 2סטירארט""מדיה

במתעלבממששפעלוואליזבתכמריה-להיותשיכלואר-שהיו

העמים.תולדות
בית-ספרתלמידישילד.פריזריואתלקוראאצלנומרביםאיןעתה

ביצירותלעייןטורחיםואינםטל","רילהלםאתבכיתהקרואיםתיכון

הראשוניםהעברייםהמשכיליםדרדרתשרנה.המצבהיהפעםנוספות.

שלרביםתרגומיםמצרייםגרמניה.סרפדילכלמעלשילדאתהעריצו

אינוגיתהלפחות,כאן,הראשונים.המאספיםתקופתלמןומחזרת,·ןz,ירים

פארסס(כגרןלהםשזכהביחסהמעטיםבתרגומיםבר,להתחרותיכול

הסיבהמהילטריס).מאירשלידירמעשהאבריה",בן"אלישעבלבוש

לחורתהגדולהמטיףלקסםנתפשרהגיטרופרוצייתכןןזרנלהבתלהערצה

הררמאנטיקןלקסםנתפשרועלובהאפרוריתמציאותויוצאייתכןהאדם.

אלה,ואנשיםיתכןעולם.שלכורמוהעומדיםברשאיםעלשכתבהקלאסי,

ומזדככיםמתעליםעצמםחשוומציק,קטנונימחסורהכיורשבורכם

כילהניח,ישובנעלה.בטובהאמרנהמןחדללאפעםשאףהסרפדלמקרא

פחותחשוביםהיוהמשוררשבעינישילד,שלהנעוריםמחזרתדווקא

בשלהראשוניםהמשכיליםאתמשכריותר,רהברגררתהמאוחרותמיצירותיו

כגרןמחזהאםהואספקשבהם.והמרדההתלהבותרוחהנעורים,להט

 ) S"השודדים"כגרןבערריםממחזהיותרושלוהמזוכךסטירארט","מדיה

המשכיליםעלבמיוחדחביבהיההקאטרלית,לדתהערצהרוחוהחזרו

היהודיים.

שניםשימשששילרהגםהיסטורי,מחזהאיברסטירארט""מדיה

עלמתבססאיברהמחזה :כלומריכה.באוניברסיטתלהיסטוריהכפרופסור

ההיסטורית.המציאותאתסותרהמחזהבהןבקודרתכמהישנןעובדות.פרסי

סקוטלנד.מלכתשלוסופההאחרוניםימיהאתלנרמראההמחזה :לדוגמה

-אליזבתויריבתהוחמש,ארבעיםבתאשהמדיהחיתהזרבתקופה

למערכהסירםתמרנתאלאזרשאיןלזכרו,יששנים.בתשעממנהקשישה

עלכמפרושמדרכולאשילדשלבמחזהבשנים.עשרותבטרשהשחיתה

הרבהצעירותהןהריותגובותיהןהגיבורותהתנהגותלפיאןמסריים,גיל

מאורעות,שלרשהעלבנריסטירארט""מדיהההיסטוריות.הדמויותמןיותר
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מחישים,אלאואינםהמלכהבלבתקווהלהפיחהאחרוןברגעהבאים
להצלתזגורטימרשלהקשרהםהרי :המרהסוףאתעניין,שלבסיכומו

לסטר,הרוזןדודליי,רובוטלורדאהבתהמלכות,לכסוהעלאתהרמיח
מתחישהללוהמוטיביםבשלושתהיריבות.המלכותשתיופגישתלמדיה,
הסקוטיתמריחשלשגורלהלמרותהצופה,ברהרגעמגיע jרבדראמטי

-אבל iטובלסוףהברורה,ידיעתולמרותהוא,אףמקורההיטב,לוידוע
פיקטיביתזמרתהואמורטיiכרארטנטיים.אינםכאחדהנושאיםשלרשת
ומזכירההיסטורי,הקושרבבינגטון,עםיזהרהרלבלדאגאףשילדבהחלט.

אדםשלכשמרלחורג,שהוצאבבינגטרןשלשמראתבמחזהפעמיםכמה
המתראות.בתקופהבחייםאיברשכברנפרדת,זהרתבעלמאר,דמסריים
ידידהארמאהבההיהלסטרהמציאות.מןמארדרחוקהלסטרהרוזןפרשת
מעולם,הובררלאשביניהםהמדרייקיםהיחסיםטיב-אליזבתהמלכהשל

שבידהקרוביםהיחסיםהרכיל.והולכיההיסטוריוניםשללבםלמגינת
ועלבונהזעמהלסטר.שלמרתויוםעדלמעשהרבות,שניםבמשכרהשניים

יחסיםמוכיחיםהעמידה,בגילכברוחראהתחתן,שלסטרשעהאליזבתשל
לנישואיתמידכמעטהתנגדהאליזבתכיכאן,לציידשישהגםהדוקים,

אתהרחיקולאלסטרשלהמאוחריםנישואיואףאולםשלה.החצראנשי
ע"יבשעתוהוזכרלסטרהרוזןשלשמראורן.לזמןמעליוהמלכהלב

לפנירבותשניםזההיהסטירארט.למדיהמתאיםבעלשלכזהאליזבת
מוזרהבהצעהאליזבתשלכוונותיההיומהלדעתקשהבמחזה.המסופר

רצתההאםזלההנאמןאדםסקוטלנדמלןכסעללהושיברצתההאםזר.
מלכהלהשיגלוולעזורבעצמהלונישאהשלאכןעללסטראתלפצות
בתרדלקבלתסכיםהיפהפיהמריחכיחיתהסבורהבכללהאםזאחרת
עמהלהתחרותיכלהלאאמנםמריחאשראליזבתאליזבת,שלמאהבבעל

זאשהקסמיעלבהתחרותלהכרתהשיכלהודאיהשלטרן,אןבחכמת
אבתהולאבקרבתה,לסטראתמחזיקהתמידחיתהאליזבתזאת,מלבד

זנוכחותועלולוותרמחצרה,להרחיקורצתהבאמתהאםממנו.להיפרד
מדיה,אתלהעליבכדיאןדרדליירובוטשלשמראתהציעהושמא

אליזבתשלותכניותיהמחשבותיה ?גלריהלמריבהעילהחיפושבמטרת
נירםגםסטירארט.מדיהשלכאלהושקופותברורותהיולאמעולםטירדרר
הנהנההיהדרדליירובוטמקרם,מכלדעתה.לסוףלרדתעלינויקשה

התואראתזרבהזדמנותלונתנהואליזבתמאחרהתכנית,מןהעיקרי
דםקרובירקעתהשעדביותרונכבדעתיקשםלסטר",לבית"הרוזן
דרדליילרדדאתכיבדהאליזבתבגאון.דגלםעלכשאוחרהמלכותלבית

מלכותיים.לנישואיןראוייהאלמעןהנכבד,בתואר
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החכמהואליזבתהיפהמדיה

המושפלת,הבזויה,נמריהמתאהבלסטוהרוזןלמחזה.נאבחזרואן

לפעולורצההואהמלכה.מדיהאתשניםלפנימפניו,שדחהלאחו

למלכהבחנופהמסותראתלהשיגמנסההואואומץעוזלומאיןלשחרורה.

רברiרןהכללהכחישממהוהואמדיה,עםקשריומתגליםכאשואליזבת.

מרתה,לקראתההולכתמדיהעםפניםמולפניםבעומרולעוכריה.ידו

בחצרהישגיוכלוהפחדן.השפלמעשהועלברואהחוטהברמתעוורת

אהדתהאשרהארץצופת,אלנמלטוהואלו,כדאייםאינםשרבאליזבת

ואיהכלאיןבמציאותהמחזה.כאןעדסטיראוט.למדיהתמידהיתהנתרנה

בהלתמיכהאשוסטיראוט.מדיהעםאי-פעםנפגששלסטולכ,ן

בדיימשחקכלישימשהמדיהמעיקרן.מופרךזהענין-ובדרישותיה

לססוהרוזןואילוהכנסיה,למורתאנגליהאתלהחזירשרצוהקאתרלים,

אליזבת,אצלוכרתפעלזרסיעהלמעןהקיצוניים.הפרוטסטנטיםאחדהיה

היהלסטוובה.בזהירותתמידוהצטיינהמטבעה,לקיצוניותנטתהשלא

השפלהאוצרתלעזותשנשלחהאנגליהצבאבואששעמדהאיש

הירהקושריםלראהקאתרלית.ספודכנגדשהתמרדוהפרוטסטנטים,

שרבהרשמיתוהדתאנגליהלמלכתהופכתהיתהמדיהלימצליחםי,

ערליםשהיוהראשוניםאחדלסטוההיהויקאתרלית,להיותחוזותהיתה

לגרדום.
 ;בוררההסיבה 1לסטושלבדמותוכן,אםשילד,השתמשמדוע

רובתגדולהגלויהסטיראוט.מדיהאתשהעריצוהגבריםהיומארדובים

מדיהאתלהפגישהיתהכוונתואן-המשורר'לרשותעמדהאוכלוסין

בכןערבותהמלכותשתיבידהמחלוקתדווקא.אליזבתשלמאהבהעם

אלאמלכות,שתיאלואידשרבלאדם.אדםשביןלשטחהמדיניהשטחמן

מדיהערלההשאר,כבכלכאן,ואף-הבכורה,עלהנלחמותנשיםשתי

שלבדמותוהשימושע"ישהושגהדואמטיהמתחאליזבת.עלעורןלאיד

אחות.דמותהזכותע"ימתעוורהיהלאדווקא,לסטו

לאלמעשה,ומדיה.אליזבתשביןהפגישההיאבמחזהשיאנקודת

להיפגשמאליזבתפעםמדיביקשהמדיהמעולם.כזאתפגישההתקיימה

מספרשפעמםיהגםזה,וצרבהאתמלקייםנמנעהאליזבתאולםעמה,

כללצמוחיכלהלאשלאליזבתבורומעורפלות.הבטחותלאסירהנתנה

להשגתקיוותהאנגליה,לחסדיהנתונהשמריה,שעהכזר,מפגישהתרעלת

היאהשתיםבידהפגישההעובדתי,לדיוקקשוכלללאשהיא.כלהבנה

פסיכולוגית.מבחינהבירתוהאמיתיואףבמחזה,ביותרהרושםובהקטע

הסוף.עדמדיהאתלהשפילרוצהקרובנה,ממראהליהנותהבאהאליזבת

הערלההיאהיאכיוקנאה,דאגהשברתלאחרלעצמה,להוכיחרוצההיא
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ר 1אבינניטה

נזהרתאךלהרעמבקשתתככים,ומלאתצבועההבחינות.מכלמדיה,על
דווקאמאבדתהיאצדקה,שלמסורהתחתאכזריתתיתפש,לבלביר.זiר
ליצריהנותנתהיאהישע,חסרתהאסירהמרלכאן,המידה.חרשאתהפעם
אליזבתשלהתנהגותההמלכות.בחצרלעצמהלהרשותיכולהשאינהפורקן

המשורר.ע"ישנתפסכפיאופיה,אתלהפליאהולמתהנזכרתבסצינה
טיבהאתמראההבריות"יגידול"מהתדירהחוששתהבתולה""המלכה
 , riשאליזבברורזאת,עםלמרת.ההולכתכנועהיריבהבפפניהאמיתי
רביןבינהלהשוואהבקשרעצמהמשלהאינהועיקר,כללטפשהשאינה
רגילהבלתיכיופיההמוחצתההכרהכילהניחישאשה.מולכאשהמדיה,
וגסות.זולותחרפהמילותאויבתהשלמפיההסוחטתהיאהיאמדיהשל

להיכנע,מוכנהמדיההגבול.אתעברההיא :הזהירההחכמה,נכשלהוכאן
היאאליזבת,שלהמעליביםדיבוריהלשמעמסריים.לגבולעדרקאן

עדהעזלאשאישמילים,האחרונהלזרומשמיעהבגאוןראשהאתזוקפת
המלכות.לכסהגיעהמאזלאפנים,כלעל-·י 1בגללהלאמדםכה

בקורתולברא,אליזבתאתששכנעהואהוא-בפגישהלסטרשלנוכחותו
לקיצוניותהיריבותשתיאתמדרבנת-הפגישהמןטובותלתוצאות

תגיבשנפגעה,האשהואליזבת,בפניו.לזכותמנסהאחתכליתרה.
דרישותיהבשלשנפגעההמלכהשאליזבתשעהובמהירות,באכזריות
להסס.עלולהעדייןמדיה,שלהמדיניות
הפגישהנתקיימהלאאמנםשאםלהוסיף,עלינוההיסטוריהדיוקלמען

לפנימהזמןלאליזבת,כתבההשבויהמדיההריהמלכות,ביןההודמלאת
לא, jבמישריןמחרפתאינההיאביותר.מעליבמכתבלהורג,הרצאתה

מהלמרפת,התנהגותהעלשמרהתמידהאריסטוקרטיתסטירארטמדיה
.עלחוזרתשהיאכותבת,רקמדיה jיותרבייתהפלאליזבתעללומרשאיד

"לרעותהלעוץרקורוצהאנגליה,מלכתעלהמהלכותרעותשמרעות
עללחזורחפשיתהיארעתהאלה.שמרעותמפנילהתגונןהחביבה"

כמחלוקהושרריפיקנטינושאסביבכמרבן,מתרכזות,אלה :"השמועות"
שהגורםאומרים,הרכילוהולכיהמלכה.שלהמפורסמתהבתוליות-

בלילותחומקתכשהיאנראיתהמלכהאמנם jגופנימרםהואזרלצניעות
לתשוקותיה,רוויהלמצואמנסהבהרבה,ממנהצעיריםחצראנשילחדרי
מלקבל.בעדהמונעהטבעאשר

 •יותריפהשילדשלתיאורוכילהודות,עלינו
 iבמציאותקייםהיהלאמררטימרכאמורמררטימר.פרשתאתהזכרנו

צעיריםאותםכלשלאינקובציהמעידהואמררטימרהר.וגיס~,מאידן
דמותהואמררטימרסטירארט.למדיהידםלתתשניסרונלהבים,הרזים
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החכמהואליזבתהיפהמדיה

 jשנתקאrרלפררטסטנטאלאמלידה,קאתרליאינובאשרבמיוח,דדראמטית .

 .הגריםכדרךהחדשה,לאמונתולהטבמשנהנלחםהואכך,משרםדווקא

נמריה ;בזרזראצלונתערבברהאנושיתוהאהבההאלוהיתהאהבה

עםהפגישההאלוהית.מדיהבבואתאתרואההואהקאתרליתסטיראוט

משפיעהפחות,ומבולבלתיותררגילהבצררהמדיהאתהאוהבלסטר,

נותןהואמדיה,שללתדהמתההניסיון.חסרהעלםשלטהרתועללרעה

סוערים.אהבהמאורעותשבעהמדיהלרגשותיו.פורקןעמההבאהבפגישה

ובסערתבהתלהבותנעורים,בלהטערדמאמינהאינהואףחפצהאינההיא

משגים.רצופתבדרךנוספתטעות-לסטרכן,עלבחירתה,רגשות.

מדיהחיתההתקופה,שלתעודותפיעלעתהלשפוטשנרכלכמהעד

-למענה;נשפךרביםצעיריםדםכמעט.מאגיקסםבעלתאשהסטירארט

אלהסוערתלאהבתהקרבןחיתהעצמההיאאשמתה.ללארבים,ובמקרים

האשימהאליזבתאםאגב,מלכרתה.אתאיבדהזראהבהובשלברסררל,

מןלהגרתוהיהשצוידבעלה,ודבליי,ברצחבשותפותמדיהאתתכופות

המוסריזעמהבמקצתמוזר-.ברסררלעםחדשיםנישואיןלמעןהמסילה

אשתונמצאה.לסטר,עםידידותהשיאבתקופתשכןאנגליה._מלכתשל

אךשבררה.כשמפרקתהבביתה,אחדבהירבבוקרזהשלהראשונה

מדיהבפרשתמלבד-חיוביבאורלהיראותתמידידעהאליזבת

סטירארט.

הרינברא,ולאהיהלאמררטימרשאםלהוכיח,באיםאלאדברינואין

האומללה,סקוטלנדמלכתשלהררמאנטייםלתולדותיהדמותומתאימה

אסרן.אךעליההמיטשיופיה
הואהבגין,אתהמחזיקההכיפהאבןהמחזה,שלהכותרתגולת

עידודאתבאכזריותממנהמנערבמציאותמדיה.שלהאחרוןווידויה

לאשילדאצלגםהקאתרלית.האמרנהלבניכךכלהחשובהאחרון,הכנסיה

הקרדינלמןהקודשוייןלחםאתשקיבלחילוניאדםאלאכהן,מופיע

חול·אתמנשלתהחטאיםמירוקרעםחטאיה,עלמתוודהמדיההצרפתי.

בעקיפיןשותפות :מרדההיאמדם,עקרבכב,דבחטאהאנושיות.שרתיה

הואמפשע.חפהנמריהמאמיןאינוכן,אםהמשורר,רוכליי·ברצח

חרקיאתששכחהאשהבהרואההואבתשובה.חוזרתנמריהמאמין

מרצהבכלאובדידותהסגרבשנותואשריצריה,בלהטוהצניעותהמוסר

לבסוףהופכתהחיצוניתהכפייההזה.העולםעלמרצוןומוותרתעוונהאת

זכאית.וכולההמאבקמןיוצאתמדיהפנימי.לצר

מעלותיה.בזכותלאהאלים,הכרחבעזרתגברההיאאליזבת.כןלא

מרדהמדיהכיאמרנו :מדיהשלבווידוינקודהערדלנרמסתברתוכאן
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כינשבעתהיא :תוקףבכלמכחישההיאשניהאשמחאחד.כבדבחטא
אליזבת.המלכהכנגדשחראקשרבכלבידיעהשותפהחיתהלאמעולם
השתת·באשמתהאנגלית,האצולהשלוידביתבפנילמרותנשפטהמדיה
ולהכתיראליזבתאתלהורגהיהשמבררןהמפורסם,בבינגטרןבקשרפרת
שאליזבתהרימפשע,חפהחיתהמדיהאםרהבה,כמקרמה.מדיהאת

אכןהמחזהנמשןשרביםרמזיםלפיעצמה.עלגדולהאשמההעמיסה
בהזדככרתהמסתייםהמחזהראםהאמת.אתידעהשאליזבתלנר,מסתבר
והכזב.השקרשלהטיטבירוןשרקעתאליזבתהרימדיה,שלהשלמה

אתהצדיקההמוסר,חרקיפיעלתימדפועלתשאינהההיסטוריה,
בקסםיצרהנעלה,לקראתהמתמדתבחתירתושילד,אליזבת.שלמעשיה
אחרת.מציאותלשרנו
 • 1960דצמבר,

 nרועה

1. Friedrich Schiller: Die Jungfrau von Orleans, 1801. 

2. Friedrich Schiller: Maria Stuart, 1801. 

2. Friedrich Schiller: Die Rauber, 1781. 
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שרנותדאותמנקודותהשנהשלרשיםמלחמת

המודונירת,המלחמותשלהיעיליםוההשמדההלחימהאמצעילמוות
בעבוגדולותמלחמותבכמההקרבנותהאבסולוטי)המספר(לאאחוזהוי
כשם ;רלכאןלכאןלהפניםהמודרניתהטכניקהכמה.פיגדולהיה

שנזדחלררהועבהמגפותאתעצרהכןהנפגעים,מספואתשהגדילה
בהיס·לשמצההידועותהמלחמותאחתשבעבו.המלחמותבעקבותובאר

שניםמשןגרמניהחובהבעקבותיההשנה.שלרשיםמלחמתהיאטוריה
המודרניותשהמלחמותהישג-הושמדומאוכלוסיהונעיםושלושהרבות,
היתהלאהשנהשלושיםמלחמתאליו.הגיעולאעדייןמוראותיהןבכל

אתלהצדיקכדידתיתבמסכההשתמשההיא :גרידאפוליטיתמלחמה
 : ) 1קרואז'"ב"אמאהעליזהטבחכדבריזורעותיה.

שורפים,אחדמצדשבהמלחמה,זוהימסויימת"מבחינה
מצדאבלושם,פהאונסמעשהעללזנושלאשודדים,שוחטים,

זהקודש,מלחמתשהיאבכך,אחותמלחמהמכלשונההיאשני

.בורו."

והיסטוריונים,סופריםלהונהחרמושימשההשנהשלרשיםמלחמת
הגרמניתבספורתבירתוהבולטיםהמחזרתמןשנייםרחדשים.רתיקים
ר"אמאשילדפריזריושל ) 2"רראלנשטיין" :תקופהארתהעלסרבנים
שעה :קלההסתייגותמידכאןלהוסיףישבוכט.לבוטרלטקרואז"'
חלקיבאופןוהסתמןההיסטורית,השנהשלושיםלמלחמתנתכווןששילו

נתרנהבוכטשלמחשבתוחיתה-מדרייקים,היסטורייםמסמכיםעל
והמתקרבת,המאיימתבסכנהחשהשניה,העולםמלחמתערב :אחולנושא
השנהשלרשיםמלחמתמלחמה.כלמפניהמלחמה,מפנילהזהירוביקש
תקופה,ארתהעלמחזהלכתיבתהגיעשילדואילובלב.דעילההיתה
השנה.שלרשיםמלחמתעלהיסטורימחקועלכןלפנישעבדמשרם
זרעבודתובמשךיינה).באוניברסיטתלהיסטוריהמוצההיה(שילד

רראלנשטיין,פרןאלבוכטשלהאניגמאטיתבזמרתוויותריותרהתעניין
משנתהחלההאבסבווגיהקיסרצבאותשלעליוןמצביאפודילנ,זדוכס
שילדשהגיעלאחושרת.אותרהקיסרבפקודת 1634בשנתשנוצח , 1925

 ;המלחמהתולדותבהמשךהענייןאתאיבדרואלנשטיין,שלהרצחלפושת
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כפרתשאיגדמחזה,זדלזמרתלהקדישההחלטהבדגמלהתקופהבארחה
דדאלנ·שלזמרתןהיסטורי.כמחקראדבייקטיבית,אינטרפרטאציהבכבלי
ההיסטוריהבספרהזמרתעםזההאינההגדולההשילריתבטרילוגיהשטייד

ספריעלכלללדבר(שלאהשנהשלדשיםמלחמתתדלדדתעלהשילרי
פירושיםלתתרשאיעצמואתשילדראהבמחזהומזדוניים).היסטוריה

כבמחזדתיד-עובדותלשנותדאף;;-שעורתלשערמשלד,דאינטרפרטאצידת
בשדהגבורהמדתמתהניזרע,שלד,דארקז'אד ;האחריםההיסטוריים

סדףכמכשפה.האנגליםבידינשרפהההיסטוריתדארקשז'אןשעההקרב,
אתתיקןדהדאמספיק,כרדמאנטיאדכהירדאילשילרלדנראהלאכזה

היסטורימחקרלדשקדםככלשלד,דדאלנשטיידגםכןהעצובה.ההיסטוריה
מדדייקת.לעדבדתידתמתיימראיבדדנרחב,מקיף

למעשה"דדאלנשטיין".זאתקדראז""אמאאתאחת,בנשימההזכרנד,
כךכלהשרביםהמחזרת,שנילהשדדאתקנה-מידהרכלאפשרותכלאיד
מסדיימת,מבחינההיא,כשלעצמהלנובטשילדבידההשדדאהמזה.זה

חרא ;להציגםמרביםשכידםהמחזאיםאחדהואנובטשכןהוגנת.בלתי
קמיםפעםזמיריומעריצים,מתנגדיםלדיש ;קהלומרשךענייןמעדרו

ומודרניסטקלאסיקןשלהמיוחדהמעמדמןנהנההדאחדשים.מפרשיםלד
דלאבבית-הספר,קלאסיקן·של·לימרן·חרבה·כידםהואשילדדאילדכאח.ד
התערררדתישלזמןמזמןאמנםביציררתיד.לחזרתנוהרשהקהלמחזאי

עלומרעלהפלאסטילניתוחזדכהממחזותיוומחזהזה,בכירדןמסריימת
לשגרתכדיבזאתאיןאךסטיוארט).מדיה-האחרדנרת(בשניםהבמה.

היסודי.המצבאת

להקבלהלאכןעלחיתהאחתבנשימההמחזרתשניבהזכרתכררנתנד
המתרחשהקלאסי,המחזהאתבדעתנדהעלההמדדרניהמחזההשוואתית.

בשררההקלאסיבמחזהברשיאםלעצמנולבררדביקשנרתקופה,באותה
השנהשלדשיםשמלחמתציינו,כידם.גםאותנולענייןהעלוליםרעיוןאד

איומהמלחמהארתהזורעותאתרקלאבלב.דעילהלנובטלושימשה
שכררנדתיהמלחמהדתית,מלחמהזרשחיתההעובדהאמנם ;להוקיעביקש

היטבנובטע"ינוצלה-דמדצדקרתנאצלותכביכולהןהמוצהרות
ההיסטורהימןבהדרגההתרחקההיסטוריוןשילדואילומטרתו.להדגשת
הגיבורזמרתהבלטתבשלכימרבן,ממילאהאישי.לתחוםלחדורוביקש

הולכתהמסגרתהכללית.בתמרנהסילופיםבמתכרדן,שלאאוליחלו,
לאאדפןבשרםבמציאותאשר 1הגיבוראלמבדרניםהזרקוריםומטשטשת,

הערצתמתוןשילד.שלכבמחזהוכןכלגדולותדעדצמהחשיבותבעלהיה
זהיהאאוליבדעותיו.מסרייםלשיבריגםהמוזzרררמגיעהעליוןהמצביא
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שדנדתראותמנקדזדתהשנהשלדשיםמלחמת

אשוררחלהלכיגםנלהבשיריביטויגרתןחראכילומר,יותרמדוייק
לשחררולרחםגדול,הומניסטשילד,השקפותיי·עםמזדהיםאינםבעצם
המלחמהעלבירתובוטיםדבריםהמדעי·ההיסטרויבספרוכתבהאדם,רוח

ותוצאותיה.

שהמדטוב,כלושפעוהטבעבחסדינתבונןשפעם"מקומרת
ידרלשממה.עתההיד-וחרוציםעליזיםאנשיםאלפימשאון

לאדמותהפכןואלהבשדות,עודעשתהלאהחורששלהחרוצה
ויבוליםמוריקהקומהוגעבןהרסבסךצועדגדודפראיות.בור

מתענה.עםשלאחרונהתקווהשלמה,שנהעמלפרימתרוננים,
-הורסיםכפריםמושחתים,שדרתשורפים,ארמונותנזרעההארץ
הכיבושחילותערלתחתנאנחוהערים---זרועה.מראות
אכזריתבשרירותהאזרחים.וכרשאתוכלערששדדוהרסן,חסרי

ואת-הלוחםהמעמדזכריותאתהמלחמה,חופשאתהמחישו
בפניהפחדהאדם,זכריותבפניהכבודאבדו---הערני.חוק

שלטהאליםהכרחוהאמונה.הנאמנותגררערהמידות.טוהרהחרק,

ברזל."בשרביט
ימים,מאותםהרבהנשתנוהלחימהשלהטכניותשהשיטותלמרות

ותוצאותיה.המלחמהלגינוייותרנאמןביטוילמצואכידםגםייקשה
בחלק· ;רראלנשטייד""מחנהנקראבמחזהההיסטוריון.דבריהםאלה

הצבא.אנשיביןהשוררהודחהלךאתלשקףשילדמבקשזהפתיחה
שדמעתחילהעצמו.רואלנשטייןהופעתלקראתהמתחאתבזאתבונההוא

רוקהערצה,מלאידבריםהמפק,דשלהנאמניםחייליומפידבריםהצדפה

החייליםדעתהבמה.עלהמפקדמופיעהטרילוגיהשלוהשלישיהשניבחלק
 ;וראלנשטיידשלהמיוחדכרחדעלמושגלקרואאולצרפהלתתחייבת

משעשעחייליו.דרךחראהמצביאשלכוחושלבירתוהנאמןביטויוהרי z:י
האנטי·גישתועםשילדשלהררמאנטיתגישתואתכאןלהשרותהדבר

גבוההמדבריםרראלנשטייז"ב"מחנהשהחייליםשעהברכט.שלררמאנטית
ירם·ירםשלהוריומעליםהמצביא,שלובגדולתוהמלחמהשלבערכה
כלמפרקיםברכטשלהקטניםאנשיוהריהאידיאית,ההכללהלמורם
מלאישהראשוניםשעהשפלים.פרוזאייםפרטיםלציבורמרוממתאידיאה

האחרוניםהריבגדולתו,ספקכלמטיליםואינםהמפקדעלבדברםהתלהבות
למיניהם,המנהיגיםכלאתמוחלטביטולעצמםלבידנינםמנטלים
הכללית.המנוכהנתרךמשלהםקטנהתרעלת(בטעות)להםומבקשים

משלחשהיאלמלחמה,ותהילהמזמרושירשריםשילדשלחייליו
שלכדרכולמעלה.ציטטנואותרלקטעניכרניגודמהוריםדבריהםידם.
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ור aאביגיסה

המשודדכמובן,מדובר.נוהנושאשלנלהבתאידיאליזציהכאןיששילד,
מלנדהשונות.הדמויותמפיהנמה,עלהנאמדכלעםלהזדהותחייבאינו
בפונקציההמשמשפיקולומיני,מקסהמחזה,שלהדומאנטיהגיבורזאת,

הקשישהדודלעומתטהוראידיאליסטשלוזוצעירמאהבשלזוכפולה,
המלחמהאתמגנהפיקולומינימקס-הזההעולםבעוונותנכתםשכנר
השקפותעםמזדההשילדכיספק,כלאידכאןודווקאהשלום.אתומשבח
דראמטיתמבחינהביותר.המרוממיםהדבריםאתשםהואבפיו jזהגיבורו

נקודתללאואוד,זוהרכולוהוא ;חלשההיאמקסשלדמותוופסיכולוגית,
דווקאומשכנעת.חיהדמותולאאידיאה,שלהתגשמותהוא jכלשהיצל

הופעתועםהמשודד.שלכוחובאכאלאליולהתייחסישכךנשל
שליחוקווסטנברג,לנידנינוויכוחמתפתחהנמה,עלמקסשלהראשונה

מקס,שלאביווכןוואלנשטיין,שלעמדתותחתלחתורשנאהקיסר,של
נסתר.נוונרגזוואלנשטייןשלבצבאומפקדפיקולומיני,אוקטאביו
אצולהמשפחתשלצאצאהיסטורית,דמותהואפיקולומיני(ארקטאביו
אתמניעמקסכאפיפיור).כיהןאףמבניהשאחדעתיקה,איטלקית
כימאמין,שהואמשרםוזאת, jלוואלנשטייןמוגבלתהבלתיהערצתו
יותרימהרהקטנוניים,החישוביםלכלמעבדהעומדהגדול,המצביא
במיליםמתארוהואהאמיתי.השלוםאתההרוסהלארץלהניאמאחדים
עבודבדםהמוכתםהדפנהזראתאתן"בשמחההשלום.אתנמלצות
המתחדשת'.'האדמהשלבשומהערובההאביב,בתהראשונההסיגליה

לחיים,לבסוףהחייל"חוזרבוהנאה,היוםעלבסיפורממשיווהוא
להמשיךהגורמיםהםהםהצבא,אנשיולאהפוליטיקאים,לאנושי"·
אתלהשיגחייבהלוחםכןועל jהאמיתייםהאחראיםהםהםהמלחמה,
דבריוועם jשילד)של(ואףהצעידמקסשלדעתוזוהיבכוח.השלום

בעינינוהואשספקהגם ;כיוםגםלהסכיםאפשרודאיהפוליטיקאיםעל
ומנהיגיו.הצבאמןאחריותכלפורקתשבעודףהמתכנניםאחריותאם

מודאליסטן.הואשילדניגודיות.תכונותהרבהנוישעצמווואלנשטיין
בושאיןתכלית,חסרעולםעלהמחשנהעםלהשליםיכולאינוהוא

איינשטיין,גםאךמיושנת,היאועונשבשכרהאמונה(אוליומסובב.סיבה
ייתכןמהמר".)אינועולם"אדון :אמרמשילד,יותרלזמננוהקרוב

שלבמחזהושחד.חסרותלאינטריגותקרבןוואלנשטייןנפלובמציאות
הוארצון.באיהבגידהבדשתמסתבךהואאמנםבחטאו.מתהואשילד
ממשי.צעדלצעודבאמתלרצותמבלי-קשריםקושרתכניות,מתכנן

לשורותיהםלענודלהםומציעהשורדים,עםחשאיו.מתןמשאמנהלהוא
• :s. ומתכנןמתכנןהואהקאתרלי.ההאבסבודגיהקיסרגדודיגדודיו,ם
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שרנותראותמנקודותהשנהשלרשיםמלחמת

וכרפהעליוסוגרתשלוממעשירהטרריהשהרשתעדבאמת,לפעולומסרב
אתוראהשילדאבר.רכברהכלכאשרזמן,שלבאיחורפעולה,עליו

דיאיןמנשוא.כבדכחטאהאמונים,שברעתהפרתאתבקיסר,הבגידה

העדריות(לפישהקיסרלמורתוזאתזה.מעשהלהשחרתבקולמוסומילים
למורתאדייאלית.דמותמלהיותוחרקבעצמו)מופיעאינוהואעליו,

אשמה.האשמהנשא:רתהקיiכר,ידיעללמצביאשנעשההעוולעלההדגשה
השורדיםשילד.בעיניחשובהאינההדתיתהנקודהדווקאכילציין,מעניין

הנציגהיהההאבסבררגישהקיסרשעההלותרנית,האמונהמעוזהיו
להאיןאךבמחזה,ביטויאמנםמוצאתזועוברה ;הקאתרליםשלהגדול

מכרעת.חשיבות

שלהמיוחדתגדולתועלהדגשהישסופרועדהמחזהתחילתלמן
 ;בירתושרביםאנו~יםמפיושרב,שובכךעלשומעיםאנווראלנשטיין.

היאזרגדולההמעלה.רמילאציליםועדהפשוטיםהחייליםמןהחל
מקסוהאסור.המותרביןההבדלאתשוכחהואשכן ;רועץלוההופכת

מדיהבקנהלמודישגדולאדםכיוואלנשטיין,עלאומרפיקולומיני

אולם ;מיותרלפיעשויאינותמותה,בנילשארשמתאיםמה ;מיוחד
אותר.עוזבהואהמצביא,שלהאמוניםהפרתעלשדמעהואכאשר

ברואלנ·בוגדהואבבגדיה.חוטאהואאףמקס,שלאביראוקטאביו,
אתומעודדמסיתזאתעםויחדכוונותיו,עללקיסרבסתרמוסריז~טיין,

איןאוקטאבירשללמעשירלאבזרן.המוליכהבדרכולהמשיךהמצביא
המידהקנהואילוהפרטית.לטובתואלאפועלאינושהואמשוםהצדקה,

שללשפלותומעבראותרמריםוואלנשטייןשלתכניותיושלהגראנדיוזי
המוסרי.לשיפוטמעברלאגםאםארקטאביר,

"כשמקשי· :הזההעולםגדוליעלאחרותהשקפותישקוראז'לאמא
כלולמעןשמיםיראתמתוןהמלחמהאתעושיםשהםיוצאגדולים,לבים
הראש,עלנפלושלאמסתבריותרמקורבכשמתבונניםאןונעלה,טובדבר

קטניםאנשיםהיולאאחרת ;רווחיםבשבילעושיםהםהמלחמהואת
בה."משתתפיםכמרני

וראלנשטיין,שילד,שלגיבורוכילציין,עלינוטעות,למנועכדיאגב,
מלענייןוחרקהגבוהיםהמפקדיםהוויקוראז"'·ב"אמאכללמוזכראינו
אחרות,רבותכבנקודותבזאת,בוודאיוהוא-נובטשלחייליואת

שניביןקיימתזאת,בכלמסויימת,מגענקודתמשילד.יותרהרבהריאלי
שרנות.עולםוהשקפותשוברתתקופותנציגיאלה,גדוליםגרמניםמחזאים

דמויותיוכןשלו,המדוייקהיידעעםזהותאינןיז~ילרשלשדמויותיוכשם
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עדהלנרמיהתיאסורן.מהרתעלשלוהתיאוריותאתסוחררתברכסשל
 l'האילמתקאסויזמאשוהניכור,תרותנגדירתונמלצת

 • 1964יוני,

 nהערר

1. Bert Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder, 1941. 
2. Friedrich Schiller : Wallenstein 

(1) Wallensteins Lager, 
(2) Die Pikkolomini, 
(3) Wallensteins Tod, 1800. 
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הטרגדיהסףעלאידיליה

בירתוהרב·גורנייםהסופריםאחדהיהגיתהפוןורלפגאנגירהאן

אוטוביוגרפיהסיפורים,ררמאנים,מחזרת,כתבהואהספרות.בתולדות

ושיריםאפייםשיריםכלדרת,ליריים,שיריםמסערת,תיאוריחלקית,
למדעיהתמסרבחייומסריימתבתקופה jרעודאפיגראמים,אידיליים,

פעלוכרתשנים jלספרותכמרהצלחהבאותהלאגםאם-הטבע
שגיחהבלב,דזרולאבורימאר.אוגוסטקולהדוכסשלבחצרוכמדינאי

להצלחה.ערובהכלעדייןאיןבכן jשוניםיצירהבענפיידואתניסה
ליצירתידירתחתהפכהאליה,פנהשגיחהספרותיתצווהכלשכמעטאלא
הוא ) 1"פארסט"המחזהשלמה.לאסכולהדוןרסימזדוגמהבסרגה,מרפת

 jהבמהובתולדותהספרותבתולדותבירתוהמפורסמיםהמחזרתמז

בולי·פרז"גץ jלרומן-ההתפתחותדוגמהשימש ) 2מייסטר""רילהלם
מיוחדת jהיסטורייםמחזויתשלאינסופיתלשווהסנדקהיה ) ) 3כינגז"
פרסוםלאחוהצעיר"•).רוותו"ייסוריהורמאזהשפעתחיתהבמינה
עצמווגיחההמדינה,אתרוותובסגנוןהתאבדויותשלגלשטףהספר
דפוסירקלאהורמאן.שלהמזקתהשפעתוכנגדבתגרנהלצאתנאלץ

עלמעטלאונאמונכתבכבו ;גיחהאצלמשתניםהספרותיהביטוי
הסופר.אצלהאולימפילקלאסיציזםרעדהסוערהורמאנטיציזםמזהדרן

ושיטותקבועותהגדרותעמםשישהספרות,חוקריאתלהרגיזכדיוכבואה
המזעזעתהאהבהשיותאתגיחהכתבתופעה,ולכלספולכלקבועות
באמתחייבאשרנוסף,קטןרפרטדווקא.ושלרששבעיםבגילשלובירתו
ידידות·שווהלשילוגיחהבין-הזמניםבכלהסופריםכלאתלהרגיז
הזה.היוםעצםעדבלתי-מפוענחתספרותיתתעלומהוזוהי-אמת,

מעיניונעלמהלאזרחולשהלגיחה.עצמולהשרותאהבמאזתרמאס
מאן·בעקברת·גיתהשלחביבבלתיתיארושנתזקסטלו,אותרושל

הפסיכר·הקדישולאעדייזמזרעבעיני,היאתמיההשלו.בארטרבירגופיה
בולטתשםמאז,תרמאסשל ) 5בררימו""לוטהלורמאזמעמיקמחקולרבים

אןמונח,במקומרמאזתרמאסשלנבודרמאז-גיחה.אידיאתבמיוחד
עומדיםבה,פתחעצמושהואהאנאלרגיהבכירוןלצעודממשיכיםכשאנו
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שהיאשנדמהגיתה,שלקוסמולוגיתתכרנהארתהעלשאתביתראגר

בן-זמננו.לאדםאבדה
לאיטליה.נסיעתואחרגיתהכתב ) 6רדרררתיאה""חרמןהאידיליהאת
היצירההקלאסית.המסורתהשפעתבאידיליהבהלמצואאפשרובאמת
אחתשםעלקרריהפרקיםמתשעתאחדכל ;ההכסאמטרבמשקלכתרנה

גםניכרתהקלאסיתהמרושתאך ;חיצונייםסממניםהםאלההמרזות.
בהבאתאורכי-הנשימה,הפלאסטיים,בתיאורים :לנושאהגישהבעצם

(החיצונית,ובאמונהכשלרוחהספציפי,הסיפורלחיזוקכוללניותאמיתות
העלילהסיפרומברססכידוע,המקובלים.ובכלליםהטובבסדרלפחות)

האפוסלביןהמציאותיהסיפורביןהרבההבדלאולם ;מעשה-שהיהעל
חראהמקררהיצירה.שלמהותהעלהרבהאותנומלמדגיתהשלהאידילי
זלצבררג,בעירדתירקעעלסכסוךפרץשנהנאותה . 1732משנת

הקטנההעירדרךהמהגריםעבורכאשר .העירמןגרושווהפרוטסטנטים

אמידה,משפחהבןהמקום,מבניאחדראההכררניסט,מספראלט·מיל,

הזלצבררגייםביןחקרחראלאשה.לשאתהוביקשהפליטיםמןנערה
שלוהתנהגותהלאופיהבאשרחיוביתאינפורמציהוקיבל ;אודותיה
נפרדההדתבשלאךטוב,מביתמוצאההרריה.לביתנקשררכןהנערה,

אלה,מעודדיםפרטיםשאסףלאחרמולדתה.עיראתועזבהההרריםמן
חראלבחירתו.אבירשלהסכמתואתלהשיגבקרשי)גם(אםהנןמצליח
הנערה,אביר.בניתלשרתהנערהאתומבקשהפליטיםאלאיפרא,יוצא,

כאשרלטובהכמרנןמופתעתמשרתת,משרתעצמהעללקבלהמוכנה
הכלטוב,סוףמזה.גדולכברדלהנרעדכיהמשפחה,בביתלה,מתברר

מוציאהכביכולהעביהוהנערה-רשמיבאופןמתארשיםהשניים :טוב
עלנאהתמידניזרע,אמת,אהבתדרקאטים.מאתיםונרארנקשדיהמבין

שכרה.

בקולמוסווהעלהבה,רחפךבאנקדוטהגיתהפרןררלפגאנגיוהאןהפך
הכלולרהמחרשבןהפרוזאיהמוסר-השכלמןבאווירתומארדשרנהסיפור

-רדרררתיאה"נ"הרמןועיקרכללמופיעיםאינםהדרקאטיםמאתיםבמקרו.
הנעוצה,דרררתיאההשגתעםשלםחרמןשלאושררכיהמשורר,סברו

שגיחהלמורתאגב,כסף.סכרםעל·ידיהשמחהבחיזוקצררךערדלוואין
לדרגתהגיעלאבעיקרה,ליריתמסכתמתוךזהפרוזאיפרטהשמיט

אלההתקופה.שלהספרותייםהמבקריםממנושדרשוהרוחניתהעדינות

ובעיניבסיפורדרררתיאהשלהראשונהשהופעתהכ,ךעלבמוצרתמחו
נפגעהגםכןלקורן.רתוםשוררםיבזרגנוהגתשהנערהנשעההיאחרמן

שדרררתיאההעובדה,נשלהקרואיםושלהמנקריםשלהטבעיתעדינותם
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בגדים.ללאעררם,- )!שמים(שומרשהואובתינוקביולדתמטפלת
לאידיאלמתאימהדרררתיאהשאיןסברהגדולהרמברלדטפרןורילהלם
עלהגנהואףתוקפנייםחייליםכנגדנפשהעלשעמדהמשרםהנשי,
כללילפילמסכנה,לה,מרתושהיהמהכלהנראהכפי ;ממנהחלשים

ברשם.במילרחרחכךואחרלהתעלףהיההטובים,ההתנהגות
הרקעגיחה.בגירסתשרנהאשרהיחי.דהפרטאינםהדוקאטיםמאתים

מעברבאים(הנודדיםהצרפתיתהמהפכההואגיחהאצלהפליטיםלנדידת
הזלצ-המחלוקתמאשרממקומם,אנשיםיותרהרבהנישלהאשרלדיין)
יותר.הרבהמקיפותהיוההיסטוריותוהשלכותיהקטנת-המימדים,בררגית
מכןהנובעהקלוהסיבוןהעלם,ע"ילמשרתתהנערהשכירתשלהפרט
כמשרתתלאהנערהאתמקבליםוההרריםהביתהמגיעהצעיריםזרגכאשר
לחלוטין.שרנההמוטיבציהאולם ;הגירסארתבשתימופיע-ככלהאלא

העלמה;אתלבחרןהצעירמבקשזלצבורגמגורשיעלהפרוזאיתבאנקדוטה
דרררתיאהתיארתלאשמאהרמןחוששגיחהשלהפירטיבסיפורוואילו
מציעוהוא ;המכרעתהשאלהלפניאותזעוזבליבואומץ ;אשתולהיות

כיהמחשבה,ברמנצנצתכןזמן.להרוויחעל-מנתמשרתתמשרתלה
בכיתרמשרתתתהאשאםהרילו,תסרבדרררתיאהדברשלבסופואם

יום.יוםלראותהלפחות,יזכה,
קטניאףוהלוא ;בשירהלהתחרותמסוגלתהמציאותאין-בקיצור

דל,סיפרואותרעלכמהפיערלהגיחהשליצירתוכייסכימו,האמרנה
ערלהלאקורנותלעיתיםבכלל,למשרדו.ראשונההשראהשימשאשר

המופתיצירתאתמכירלאמיהנה, ;הדימירןעםבד-בבדהמציאות
 1מרגריטהשלהנוראגורלהלמשמעמתרכךלא.מישלולבבו"פאוסט",

בממשלתכשרבתפקידושגיחה,היא,ידועהפחותהרבהעובדהואילו
אתרצחהאשרהניד.קררלבשםצעירהשלדינהפסקאתחרץרריימר,
הכריעגיחהשלקולראךלזכותה,ניקשרמשפטניםכמהלמורת.-ילדה,
כמרנצחיתוליצירההנידקררלהכמועלובהלאחתמהאכן,חרבה.לכף

 1"פארסט"

סועררקעעלמתרקמתרדררותיאה""חרמןשלהאידיליתהעלילה
האחדמבליטיםאשרמנרגזים,כוחותשניכאןפועליםלמעשהוטראגי.

הקיוםהמלחמה,כנגדהשלוםהאנדרלמוסיה,כנגדהטובהסדר :השניאת
עםמידיתלושים.פליטיםשלנדידתםכנגדקטניםאזרחיםשלהמעוגן
הפליטיםעלביניהםהמשוחחיםחרמן,שלהוריואתפוגשיםאנוהפתיחה

סקרנותםגברההעיראנשירובעל ;המקוםבקרבתעברואשרהמסכנים,
 :האבאומרכההלואבמתרחש.לחזרתיצאווהם
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ישרים,אנשיםשל /הסבלאתראותלמעןאמושה,לאממקומיפה
 1לרינוסשמעברהיפהאבותםמאדמת /שנצרלר,צרורותיהםעם
עתיר·גיאזהדרך /השקט,רבברדןחבלזהרדוןאלינובאר
 1 :יהלכובעקמומיותיופרי

המקוםאנשישלריצתםבתיאורמעטהלאאירוניהכמובן,יש,
"אנשיםהם :באשמתםשלאהאנשיםעלבאהסבלהזולת.בסבללחזרת

רבבררן"חבלהארץ,לנוףגמרובניגודעומדהפליטיםזרםישרים".

מארדקרוביםמאורעותעל.מספרשגיתהכן,עללחשובצריךהשקט".
הצרם·המהפכהאימתבשלמאדמתםנמלטוהפליטיםהרי :הזמןמבחינת

עמדהשעהארתה . 1797שנתבסתרלאוריצארדרררתיאה"ר"הרמןתית,
שפגעהמרהגורלהנפוליאוניות.המלחמותסףעלהמפוחדתאירופה
בצדהיושביםבאלהגםלפגועהיהעלולהדיין,שלהשנימעבורבאנשים
הלואהסכנה.מןמתעלמיםיצירתוגיבוריולאגיתהלאואכןהשני.

אומררכןשלו.בדוורתיאהזכהאשרחרמן,שלבדבריוהסיפורמסתיים
 :לבבולבחירתחרמן

בכוחאםכי /אלה,כלאתאנצורבעצבלאאהבה,בדאגהלא
הושיטיחגריניבידיך-בבאותאר /הפעםצריאיםראםואומץ.

אז /תשמרי,כיאבותיאתפה,בביתתשגיחיכיאת /הנשק.

כמוניהגברכלראם / ;לבטחאתיצבהכןאריבומנגדאקוםקרם
והשקטהשלוםרינון-יתקומםכי /כוחמולוכוח-יהיכן

 1בארץ.

הרמזרדרררתיאה,',•והרמזהאידיליהמסתיימתאופטימית,בנעימהכן,
גברכימאמין,הואאולםאוצר.עלהמאיימותהסכנותלגביעירוראינו

לזהבניגודלנצח,עתיד-אדמתו,רעלהוריועלאשתו,עללהגןהיוצא
זהואיןהדיסהרמרניה,עלמתגברתההרמוניהזרים.כיבושיםלמסעהיוצא
הטראגייםהיסודותאתהמידהעליתרלהדגישהיצירהלרוחמתאים

לעשרת.נוהגיםמבקריםשמספרכפישבאידיליה,
ליכטנברם.יוסףע"ילעבריתתורגמהרדרררתיאה""הרמןהיצירה

נעשההראשוןהתרגום ;העבריתלשפההאידיליהשלהשניהתרגוםזהר
ההכסאמטרמשקלעלהעבריבנוסחשמרליכטנברםיוסף .-19הבמאה
המקוריתהיצירהגםשהריבמקצת,ארכאיבסגנוןהשתמשהואהמקור.של

עתיק.קלאסיבסגנוןכתרנה

 • 1967ספטמבר'
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מובטחמקומואשרהאלוהי,גתה ...גתהפרןוולפאנגיוהאן ...גתה
עליו,לומרכיוםלמבקרנותרעודמה-האלמוותבנישלבאולימפוסלו

השמונה·המאהלמןומקנאיומעריציוומשנאיו,ידידיוכבראמרוולא
כמדומה,התשובה,המובנים,הקשייםלמרותהזה'?היוםועדעשרה

נותרוהיטב,מעובדשטחאלאבור,שטחאינושהשטחלמרותאופטימית.
העברי.לקוראגתהעלכשמדוברגם,ומהעשייה.שלאפשרויותעוד
הםהלואגתה,שלביותר"הקלאסיים"במחזותכשמדוברגם,ומה

שלנו,התרבותבחיישכן, ,) 2טאסו"ו"טורקוואטו ) 1בטאוריס""איפיגניה
המורשתמיטבעלשחונךהאינטלקטואלשלתור-הזהבמזמןחלףכבר

אמוןכיוםהפוטנציאליהישראליהקוראיםקהלשלרובורובהגרמנית.
כמובן).העברית,המסורתשל(בצידההאנגלו·סאכסיתהמסורתעל

ל"איפיגניה"מאשרגתהשל ) 3ל"פאוסט"הדרךיותרקלהזוממסורת
לפחותראסין,שלהקלאסיתלמורשתיותרהקרוביםשלו,ול"טאסו"
ש"איפיגניה"כדיוהכנה,הסברהמלאכתדרושההחיצונית.הצורהמבחינת
מסילותימצאובמתכונתםוההומאניסטייםבצורתםהקלאסייםו"טאסו"

ואפארטומעודכןטובתרגוםגםדרושהעכשווי.הישראליהקוראללב
בהוצאת 1968בשנתלאורשיצא 11טראגדיותשתי"גתה,הספרהאםמדעי.
 ?'אלהפונקציותממלאשוקן

שכברהעתיק,היווניהמיתוסעלמבוססבטאוריס""איפיגניההמחזה
הסיבהמהי :אגבשם.אותובעללמחזהלאויריפידסוהשראהחומרשימש

 l'דווקא 11"טוריסהוא 11T AURIS " 11טאוריס 11להאיותהעברישבתרגום

מתרגמיםאנואיןגם 11FAUST11 11פאוסט 11גתהשלמחזהואתהלוא
אנוכאשרהרבה,ללמודאפשרבמחזהגתהשלכוונתועל l'כ"פוסט"
שדווקאמאו,דמענייןהעתיקה.במסורתשהכניסהשינוייםעלעומדים
הדמויותרשימתלאויריפידס.הקירבהעלגתהשמרצורניתמבחינה
בשנימופיעיםפילדסארוסס,תואס,איפיגניה, :זההכמעטהיאהפועלות
לדמותגתהאצלההופכיםושליח,רועהמופיעיםאויריפידסאצלהמחזות.

אינהבדרך-כלל,היווניבמחזהלהחשובשתפקידהמקהלה,ארקס.אחת,
אתנה,האלהגתהשלב"איפיגניה"מופיעהלאגםוכךגתה.אצלמופיעה
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המפורסמותהאחדויותעלגתהשומרבמחזהוהדיבור.אתנייחדעודעליה
דימיוןגםישכךעלבנוסףוהזמן.המקוםהעלילה,אחדות-אריסטושל

שאבממנוהיווני,המיתוסהעלילה.ובהתפתחותוהמעמדותהסצינותבסדר
המלךבתאיפיגניה,הכלליים.בקוויוכאן,נמצאכמובןהואגםאויריפידס,
ביחסאףזוועהבמעשישהצטייןהעתיקטנטלוסלביתנצראגממנון,

ארטמיסהבתולהלאלהכוהנתהיאבדרך-כלל,היווניתהאגדהלסטנדארט
מיוחדתבדרךאיפיגניההגיעהזהלמקוםהברברית.טאוריסבארץבמקדש
להקריבהשעמדאגממנון,אביהמידאותהמילטהעצמההאלה :במינה
הלואארטמיס,האלהשלהרומאיבשמהבעקביותמשתמשגתהקרבן.
היוונים,השתמשובוהשםזהשלאהיטב,ידעשגתהמאחרויאבה.היא
מסתבריווני,תוכןנעו.מתזהבמסגרתזהבשםבשימושאנאכרוניזםויש

הואויאבהשלאופיה :לכתמרחיקתכוונהודווקאבכך,כוונהלושחיתה
במסורתארטמיסשלאופיהכמוונקמניואכזרי,ב.וקשהלאיותר,רך

המחזות.בשניהכלליבטוןהשונילגביאינדיקציהכברלנוישכאןהיוונית.
איברבטאוריסבמקדשהאלהככוהנתהמסכנהאיפיגניהשלתפקידה
לתופיםהנקלעזרכלאדם.קרבנותלהקריבבהרגזהבמקדש :פשוט

ככוהנת,איפיגניההדם.צמאתלאלהלקרבןמוקדשהללו,הברבריים
הן :הפלארמהאדם.מקרבןסולדתשנפשההגםהקרבנות,אתמקדשת
כברהגדול,הטדאגיקןאויריפידס,ארטמיס.מזבחעלהוקרבהכמעטבעצמה

בפישםהואבתקופתו.ששלטההרשמיתלדתביחסלמדיספקניהיה
לאאויריפידסשלבימיואמנם,רציניים.כפירהדברישלואיפיגביה
כנגדלדברהמחזאיהיהיכולכןועלאדם,קרבנותהיווניםהקריבו
לגבילהםמשמעותאיפיגניה,שאומרתהדבריםאולםחשש.בלאהמינהג

תכונותי.ואתמיחסהיא,אומרתלדם,הצמאהעם :האליםעבודתכלל
לאלה.רצוייםכאלהקרבנותניכן 1ייולאשהרילאלים.עצמושלוהרעות
כילמחשבה,להסכיםיכולאינוהואמאוריפידס.לכתמרחיקעודגתה
מסתבר,גתהשלמ"איפיגניה"האכזרי.לנוהגידהנתנהאיפיגניהאכן

בטאוריס.האדםקרבנותהופסקווהטהורההאציליתאיפיגביהשבהשפעת
המינהגאתלחדשטאוריס,מלךתואס,מחליטהמחזההתחלתעםורק

לולהיותהמסרבתאיפיגניה,עלכעס,מתוךזאתעושההוא jהעתיק

הרומאנטיתלתפישהמתאיםאיפיגניהאחרתואסשלחיזורואגב,לאשה.
היאאיפיגניהבכלל,העתיקה.במסורתזכרכלכמובןלואיו jהמאותרת

איש.לאשתתהיהשהיאהדעתעללהעלותכללואידהבתולה,האלהכוהנת
 :בעלילהמסוייםקועודגתהמבליעהרומאנטית,למסורתבהתאם

מספריםאויריפידסאצלהריפילוס,ידידועםאורסטסהאחמופיעכאשר
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ו 1אבינגיסה

אורסטסשלאחותםלאלקטרה,פילדסארוסיעללאיפיגניההשניים
אתאוהבגתהאיובכללמוזכר.זהעניואיןגתהאצל- ;ראיפיגניה
 ,) 4אר'נילאתבזאת.הראוהקדיםאלקטוה,

המבטאשונילמקור,ביחסגתהשלבמחזהוירתרמהותישוניישאן
במקור,איפיגניה.שלובעיקרהפרעלרת,הנפשותשלהשונההאופיאת

להצילישתואס.המלךאתלרמותופילדסאורסטסאיפיגניהמתכננים
פקודתלפי ;לאלהלהקריבםפקדטאוריסשמלןופילדס,אורסטסחייאת

 ;ליווןולהביאוהמקדשמןארטמיסתמונתאתלשדודאורסטסעלאפולו,
למולדתה.אחיהעםרלחזררהברבריםמארץלהימלטאיפיגניהמבקשתרכן

מודיעההיא :התחבולהאתהממציאההיאאיפיגניההעתיק,במחזה
כדיהים,לחוףהאלהתמונתרעםהזריםשניעםללכתעליהכילתואס
רפילדסאורסטגתה,אצלהמיועדים.קרבנותיהראתהאלהאתלטהר
לרמותתחילההמנסהשאיפיגניה,אלאער,דרלאהתרמית.דבראתהוגים
היא ;שקרלדברמדיטהורההיא ;בכןלעמודיכולהלאתואס,את

 ;האמתכלאתלרומספרתכאדם,מעריכההיאאותותראס,בפנימתוודה
לחופשי,השלושהאתלשלותלב,מנדיבותהחופשי,מרצונומסכיםרתואס

אנסדיאוסמעשהשם, :אויריפידסאצלכןלא .ברכתואתלהםנותןואף

סיוםהרדיפה.מןלחדולתואסעלומצווהאתנההאלהמופיעהמכינה,
הקונפליקטים,סבןאתלהתירכיצדיודעאינוהמחזאילכאורה.פשטני,

תואספקודתהשאתהחכמה,אלתאתנה,בידזרמלאכהמשאירהואוהרי
רשאיאינרכבריותר,מאוחרתלתקופהבןגתה,ראילרבהכנעה.מקבל
שלהחלטתו .כןכלפרימיטיביבימתיבטריקלהשתמשורצהאינרראף

עצמוהאדםמןגתהאצלכןעלנובעתבשלום,ללכתליווניםלתתתואס
שאמונתוהוא,מוזרהלואזאת,עםעליונים.כוחותהתערבותפריראינה
תואסהיווני.המשוררשלמאמונתןיותרגדולהובערכיובאדםגתהשל
נדיבותלמעשההחופשי,מרצונומסוגל,היהלאלעולםארריפידסשל

האצי·בוהרמוני,הומאניסטי,מחזההואגתהשלמחזהוגתה.שלכתואס
האפלים.הכוחותאתמנצחת~רת

"טאסר"טאסו"."טורקוואטוכרן,באותוהמתורגםהשניהמחזהכןלא
מתפתחתהעלילההשגעון.-הואשסופרגאון,משוררשלסיפורןהוא
כלבההמתפרץוהשגערןומתורבתים,מסוגנניםחיי-חצרשלרקעעל
המעודנתהכלליתלתמונהבהשוואהשבעתייםמדהיםגעשהרשל

הקלאסירת,האחדויותעלהשומרמחזהבפנינוכאןגםכביכול.והחומרנית
בתכלית.מצומצמיםאמצעיםבעזרתהרושםאתהמשיגושקולמרוכזמחזה
נוספתהקבלהב"איפיגניה'.'כמרחמש,חראהפועלותהדמויותמספר
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העדינהוהנסיכההטהורהאיםגניה

טררקרראטוהמשוררמראש.יזרעהנתוניםמןחלקכאןגם :ל"איפיגניה"
כןב"איפיגניה",וכמרידועות.חייוותולדותהיסטורית,זמרתהואטאסר

ההקבלות.מסתיימותגםכאןהמקובלים.הנתוניםמןקצתגתהסטהכאןגם
ב"טאסר"העלילהמאר,דדראמטירקעעלהנגרי"איפיגניה",כמרשלא
בעיקרשזהרהמחזה,עלאמרררכבומעטרת.החיצוניותההתרחשויותדלה.

שקשהשאלההנפשית.התדרדררתראתהמשקףטאסר,שלפנימימונולוג
הפועלותהדמויותלסביבתו.טאסרשביןהיחסשאלתהיאעליה,לעברת
אתמוציאהשהופעתואנטרניר,היריבאף ;המשורראתאוהדותכאילו
כן,אםהוגנת.בצררההמחזהשלבסיומומתנהגמשקלו,משירויטאסר
הסרבניםהאנשיםלהתנהגותקשרלהאיןבטירוףטאסושלשקיעתוהאם

הםהדבריםפניזאתבכלואולי ?טהרואגוצנטריתהליךוהיאאותר,
מלאכותיבעולםחייםאלהכלוהאצילה,החצרןוהנסיכה,הנסיך :אחרים

שטאסומאחר ?כנגזרלהתמרדמוכרחשהגאוןוגינונים,נימוסיםשל
המשוררעצמו,גתהעלהמחשבהכאןערלהנסי,ךבחצרמשרורחרא

בחסר.לרקהזרהשוואהגםההשוואות,כדרךרריימר.שלהדוכסבחצר
בשלהמתנגשנפשי,איזוןחסרונסער,נלהבכחולםטאסראתמתארגתה

בחצרגתהשלתפקידוואילואנטרניר.המעשהאישעםשבאופיהבדלים
בניצניםחזהגתהעשייה.שלמינהליתפקידדווקאהיהרריימרדוכס

יעקבהמשורר :הואגרפועללאאךמשרור,אצלשבערןשלהראשונים
ביצירתוהןגתהשלחזקההשפעהתחתשעמן ,) Gלנץריינהןלןמיכאל

שלהמלצתוסמךעלרריימרלחצרבאהפרטיים,בחייווהןהספרותית
גתה.שלבקשתובעקבותזאתאףקצר,זמןכעבורמשםוגורשגתה,

ומתפתח.הולךשבערןשלראשוניםסימניםלהפגיןלנץהתחילזרבתקופה
שלעזרתולפיכהן.יעקבשלהואהמחזרתשלהעבריהתרגום

המשוררהיהשלראספק,איןשני.תרגוםכמעטחראהתרגוםהמשורר,
לאורחדשה.הרצאהלקראתזהשניתרגוםגםמתקיןהיהימים,מאריו

זמןבפרקתרגומיםמתיישניםהעברית,השפהשינוישלהמהירהתהליך

מבראלצרףגםהיהרצויליצירותהישראליהקרואאתלקרבכדיקצר.
ואינפורמטיבי.ענייני

 • 1968 ,אפריל

עוותה

. 1787 ; 1779 , 1. J. W. v. Goethe: Iphigenie auf Tauris 
. 1790 , 2. J. W. v. Gotthe: Torquato Tasso 

. 1833 ; 1808 , 3. J. W. v. Goethe: Faust 
. 1931 , 4. Eugene O'Neill: Mourning Becomes Electra 

. 1751-1792 , 5. Jakob Michael Reinhold Lenz 
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החמקמקוהצדקקולהאסמיכאל

מיכאלשליוצרוקלייסט,פרןהיינרידשלימיוהיוורעיםמעטים
בבחירתפעםלאאייםשכברלאחרהתאבדוארבעשלושיםבןקולהאס.
כמההיוהסופרשלבחייווייסוריו.לבטיולפתרוןזהקיצוניאמצעי
הזה,היוםעצםעדבהןמתחבטיםשלוהביוגראפיםאשרתמוהותפרשיות

התמוהותלפרשיותאשרהזרות.מןבהןישמותוסביבהמסיבותאףוכן

ללאבצרפת,קלייסטשהה 1803יז.~בשנתהשאר,ביןכוונתי,שבחייו,
בחיללשרתשכוונתואולריקההחורגתלאחותווכתבכסף,וללאדרכון

קציןכשעתרהיהקלייסטכילהוסיף,הראוימןהמצבלהבהרתנפוליון.
לקאריירההצעירהאישאתהועידההאצילהמשפחתו ;הפרוסיבצבא

חיימאשרי,רתרהרבהכהולמתלכולםנראתהאשרקאריירהצבאית,
בשרםעצמואתלהתאיםיכולהיהלאקלייסטפוךנויוהייאמנם .משורר
מכאןאך-הצבאאתעזבוהואהפרוסית,הקצונהלמסגרתואופןפנים
ידידיםראילמלאאר,וכה.הדרךעדייןנפוליוןשללחילולהתגייסותועד

ולהישפטלהיאסרהאישהיהעלולובעזרה,בעצהלמשוררלושעמדו
קלייסטאמרומההגרמנים.ידיעלוהןהצרפתיםידיעלהןוכבוגדכמרגל
תקופהבאותהחולהשהיהטעןהוא ?זותמוההפרשהעלאחר-כךעצמו

חיפשובייאושבקדחתנותדאז.ומעשירלמניעיוהסברכלבידוראיו
לפנישערתוכמה-העולםבמברךלרהמיועדתהדרךאחרקלייסט

למעני,עשיתאת--- " :אולריקההאהובהלאחותוכתבהתאבדותו
כדיאדםשלבכרחרשהיהמהאםכיאחרת,שלבכוחותיהשהיה.מהלא

 "---אדמות.עלילילעזרוהיהניתןשלאהיא,האמת ;להצילני
ביחידות,האחרונהלזוכרהלולאהואחיזרת.קלייסטחדבמרתוגם

למנועכדיבמיוח.דארתההעריכוכולםשלאעובדהאשה,בחברתאםכי
אשרנאהביםזרגשלמקרהכאןהיהשלאמי,דכאןלציידישאי-הבנה

שניםמשךהגהכברקלייסטלהתאח.דלהםמאפשראיבראכזרעולם
וידידותיומידידיולכמההציעוהואלדעת,עצמואיבודשלבאפשרות
פפרלפרןפפרל.פרןארנסטליןלןןזאתהציעהשארבידאליו.להצטרף

במשותףלטיילשבמקוםלקלייסטויעץועיקר,כללהרעיוןמןהתפעללא
הזדמנותבאותהלצרפת.אולשוויצריהיחדהידידיםיטיילוהבא,לעולם
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החמקמקוהצדקקרלהאסמיכאל

בתאתקלייסטמצאמכןלאחרשניםשמונההעצה.אתקלייסטקיבל
 ;נשואהחיתהפוגלהנריאטהפוגל.הנריאטהשלבדמותהשחיפשהלוויה

האם :אחרפרטעלנטושהביוגראפיםביןהוויכוח ;,ויכוחאיןכאןעד
לאממנה,ששרדוהתמונותפיעלסרטן.חולתאועצביםחולתחיתה
מעורפליםנשארולקלייסטלהצטרףלהגרמואשרהמניעיםיפה.חיתה
הזה.היוםעצםעד

בספרותידועששמוממשפחתו,הראשוןהיהלאקלייסטפוןהיינריד

כמהלמצואיוכלשיטרח,מיקלייסט.פזןכריסטיאןלוקדםהגרמנית.
פרןכריסטיאןאוולדגם :אלהקלייסטמשפחתבנישניבחייהקבלות
וכך ;המשפחהבלחץעליושנכפתההצבאיתהקאריירהמןסלדקלייסט

התחתןלאדברשלבסופושהוא ;וילהלמינהבשםכלהחיתהלואף
לסינג,של ) 1ברנהלם"פרן"מינהבמחזהטלהיים,המיורשלדמותואתה.

קלייסט.אוולדשלדמותוקוויאתנושאת
מובטחיםבספרותואילומקומו.אתקלייסטהיינרידמצאלאבחיים

כמשוררלהעריכונתקשרדורובנימרביתאשרזה,אישנצח.חיילו
עצמוקלייסטמופת.יצירותכמההלא-ארוכיםחייובימיכתבוכאדם,

לקהללהגיש--חששתי-- " :הגדוללגתהרבהבענוותנותכתב
מעלתוהודימצאממנוקטעאשרהתוגה,מחזהאתבמלואוהקוראים
לאהואאגב,--- ).אג.- ) 2ל"פנתזיליאה"(הכוונהבזהמצורף
אם ,) sהשבור""הכד :הקודםכמחזהכמוהוהנמה,עללהצגהנכתב
הטובלרצונוזאתלייחסאלאיכולאינינוויימר,האחרוןיוצגזאתבכל
לשחקך,ואילוהכל-יכול.לגתהכן---לעודדני"·מעלתוהודשל

נטרךקלייסטכתבאיפלנ,דווילהלםאוגוסטבברלין,התיאטרוןונעלבמאי
מחייל·"קטנךאתהנמהעללהעלותסרבהאחרוןזהכאשרלגמרי,אחר

בצירוףמהיילברון""קטנןאת---ליהחזיר"כבודו ,) 4נרון"
 ;נערהשזוהיהאמת,אתלומרליצרבעיניך.חןמוצאתהיאשאיןההערה

הוקרהנרגשיכבודו.בעינייותרחןמוצאהיהוודאינער,זההיהלו

 ."---מצויינים
בדרן-כלל.חן,קלייסטשלמחזותיומצאולאדורובניבעיניאנך,
קלייסטפוךהיינרידשלמחזותיומרביתאחרת.חשנוהנאיםהדורות
ועיבודיםובתרגומיםשונותבארצותהזה,היוםעצםעדהנמהעלמועלים

שבהךוהידועהמופת,ליצירותנחשבותקלייסטשכתבהנובלותגםשונים.
זהומהוקצעמרוכזסיפורשלהמרכזיעניינו ,) 5קולהאס""מיכאלהיא
כרקעזה.פגוםבעולםיישומוואפשרותהאבסולוטי,הצדקמהות-הוא

תחילת-לותרמרטיןשלתקופתואתקלייסטנחרלסיפורוהיסטורי
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לסיפורהיסטורימקררגםקייםבגרמניה.האכדיםומרידותהרפורמציה
אםכיהיסטורית,במהימנותמערבייךהיהלאקלייסטאןממש,המעשה

רעיוני.בפיתוח

פרןרראנצלהירנקרעוול.לוונעשההיה,סוסיםסרחוקרלהאסמיכאל
מתעמרכךואחרכעוברןשחרדיםסוסיםזוגבמרמהמידיומוציאטררנקא

בשלהכר.לבליעדמדולדליםכשהםהחוקילבעלםלהחזירםורוצהבהם
במלכות.למרוד.רטוב,ישראזרחכהעדקרלהאס,מיכאלהופךזהעוול

הראשוניתהעילההסיפור.סירםעםלגרדוםמרעלההואשכזהובתרד
לכאורה,חשיבותנטרלכענייןנראיתזררטראגיתברואהלהשתלשלות

אמצעיםשלובמינימוםעצרםריכוזבכוחאולםהר.ילדהעכברבבחינת
בדבר)היוחפציםאךלראוכרת,ממנוללמודהיויכוליםהפטפטנים(כל

שגיאתוהבלתי-נמנעת.התפתחותהבדרךהעלילהאתקלייסטמוליד
הירנקר'בטירתעבדואתאחדירמשאירשחראהיא,קרלהאסשלהראשונה

קרלהאסשלעבדוביןההתנגשותכערבון.שהשאירבסוסיםיטפללמען
קונפליקטכאןישכיכדררשהרינמנעת,בלתיהיאהטירהשלטונותלביד
הסוסים,עללשמורכדייכולתוכמיטבלעשרתהעבדעל :אינטרסיםשל

מבעליהםכמיומההסוסיםאתהוציאושמלכתחילההטירהאנשיואילו
מצדבעבדהגופניתהפגיעהמזה.גרועואףלנצלםמבקשיםהחוקי,
דרךבאבןלזלזלאידהסוסים.מפרשתיותרכבדעוולהיאהטירהשליטי

אנשיםהפקרתהיאאשמתועיקרשהריהסיפור.בהתפתחותזוואשרנה

אתכךכדיחרךושרכההצודקותזכויותיואתדורשחרא ;ועירן.למען
הוא :יותרחמורהאשמתותהיההימיםברברתסביבו.אשרהאנשים

שנעשההערדלעללכפרכדיהצדק.בשםולהורגלשדרןלהצית,מרנןיהיה
התפתחותלסבול.מפשעחפיםרביםאנשיםחייביםקרלהאסלמיכאל
 :זהפעוטבמקרהכברטמוניםניצניהאךיותר,מארחותהיאזרקיצונית
שםישמורלמעןהפריצים,כמארותבירתוהנאמןעבדואתמפקירקרלהאס

העב.דכלפיצודקובלתיוסינריהיגיוןחסרמעשה-רזכרירתיווכושרעל
אשתולהפצרותנענההוא :יותרהרבהחמרומשגהקולהאסערשהלימים
המדינה.מרשלאללברלין,הרגןלמשפטבקשתוכתבעםארתהרשרלח

לשוואכןלפניניסהאח,דלרעיוןאךהנתרןוכאדםכאידיאליסטקרלהאס,
הואהצדקטררנקא.לביתהידבקוכנגדהאסןבמדינתמשפטיצרלהשיג
 ;הידבקולצדהםהשליטבחצרוההשפעההכרחאדקולהאס,שללצידו
מראש.זאתמבידחיהקרלהאסמאשריותרומציאותיריאליסטיואדם

כאןהצודקות.דרשיותיועללוותרורצחאינואופןבשוםקרלהאסמיכאל

הצעירה,אשתוליזבת,עםקונפליקטליריהראשונהבפעםמגיעהוא
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החמקמקוהצדקקולהאסמיכאל

 ;צדקמשפטדורשקולהאס ;צודקקרלהאסוהאוהבת.הכנועההנאה,
להשיג,אפשראירמהלהשיגאפשרמהמבינהליזבת-ליזבתואילו
מוצאתליזבתןצודקמי-שבעולםהסוסיםמכללהיקרבעלהושלום

תשובתוזאתהאם-בעלהלמעןעצמהעלשנטלהבשליחותמרתהאת
עובדהערדנשכחבלמפורטות.תשובותאוהבאינוקלייסט ?קלייסטשל

להנודעתזאתובכלממנה,להתעלםנהרגאשרעדות,שלשברירזעירה,
המסכניםסוסיואתעמוליטולקרלהאסהיהיכולפעמיים :חשיבות

ריביאםבהםיטפלעצמוהידבקוכיבדרשוכן,עשהולא-והמוזנחים,
קולהאסאתמכיריםדווקאהםהסוסים.מתעניםבינתייםהקודם.למצבם

תחילהחלשה".תנועהמתוןקולםאליוהצהילר"הסוסים-אדונם
לסוסים"מיישרחיבה,תנועתערשהגםהואעמו,לקחתםקרלהאסמתנורן

הירנקראנשיאותרמרגיזיםכאשראולםהמדרבקרת",קווצותיהםאת
אתולזרוקעוררתלפושטלקרואמעדיףהוא"כיאומר,הואברומתגרים
האורווהאלשהם,כמרככהאותם,מלהולידהנבלות,למגרשהסוסים

עליהם.דעתואתליתדמבליבמקומם,עומדיםהשאירהסוסיםאתשלו.
לאשתו,יחטאהבאבשלבלסוסיו.חוטאקרלהאסמיכאל-בדברספקאין

לאלוהים.לאנשים,
ושרטוטיםקוויםבכמהברורהבצררההאנשיםאתלאפייןי.רדעקלייסט

העבדחזרמצבבאיזהבעלהבפנימתארתליזבתאגב.בהערותלעיתים
שלרבהמידהמגלהבעלהכיעלמארדושמחהטררנקנבררג,ממבצר

ראתהליזבתבהםמקריםשהיולמדיםנמצאיםכמובןאנומכאןהתאפקות.
אינועכשיומגלהשהואהשקטכילנחשלנרוקלורותח,זרעםבעלהאת
הסערה.שלפניהשקטאלא

זכויותיואתלולתתמרננהאינהחי,קולהאסבהוהחברה,מאחר
שיחהבהשפעתהזרוע.בכוחזכותואתלדרושמחליטהואלו,המגיעות

שביןלשיחהוכמור.דכשודדמדרכוקולהאסברחוזרלרתרמרטיןעם
בסיפור.מרכזימקרםרעהלתרבותשיצאהסוסיםסוחרלביןהרפורמטרר

קלייסט ;כפולהמשמערתלדתומרטיןעםקרלהאסמיכאלשללראיונו
הופרו-בפיחייםאלוהיםשדבריהרושם,מתקבלתחילהבקורא.משטה
חרץמאליו,המובןכדברודרישותיודבריואתקרלהאסמקבלואכןמטור,
הסוסיםשסוחרמתברר,העלילההתפתחותעםאולם ;אחתבנקודהמאשר
השליטיםללרתר.הישמעובשלחייואתכןואחרחירותואתמפסיד
אתיניחשקרלהאסלהם,היהברחכאשרלרתרשלתיורנואתקיבל.ו
כאשרלרתר,שלבעצתוולשאוללחזורכללחושביםאינםהם ;נשקר
שבנקודהאלאער,דולאבשבועה.שניתנוההבטחותכלאתמפיריםהם
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כדרישתלאויביו,לסלוחמרבןהיהלאחרא :ללדתוקרלהאסנשמעלאאחת
המתה,ליזבתהתגלמותשהיאצרעניהמגברה,שליחהרהבה ;הרפררמטרר

באויביו.נקמהלראותלרעוזרת
אידיאליסט,נהירתובאויביו.צדקמשפטלראותזכההסוסיםסרחו

בנפששלודינראתאףחראמקבלמכאן,המתבקשותהמשמעויותכלעם
חרבהואשהצדקיודעהוא ;ואיפהאיפהבמידתנוהגהואאיןחפצה.

עמו.שלמהכשנפיז~רמתקלייסטשלקרלהאסמיכאלקצורת.שתיבעלת
הזה.חירםעצםעדחיותאותרשהטרדיוהבעיות

 1972דצמבר,

חעררת

1. Gotthold Ephraim Lessing: Minna von Barnhelm, 1767. 
2. H. W. v. Kleist: Penthesilea, 1808. 
3. H. W. v. Kleise : Der zerbrochene Krug, 1811. 
~. H. W. v. Kleist: Das Kathchen von Heilbronn, 1810. 
S. H. W. v. Kleist: Michael Kohlhaas, 1810. 
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כזרועהאחורההבם

בןהרייךאפר.שלובגליםלהברתשלביםשקעההנאציתגרמניה
קצרהתקופהאמנםבלב.דשגהשתים-עשרהאחרנתפוררהשניםאלף

 ;הזמןלמשךפרופורציהלכלמחוץאדם,קרבנותבמיליוניעלתהזר
כפרתעלנשקולאםבירתו,הכבדיםהיוהיהודיהעםשלוקררבנרתיר
אולםוהדיכוי.הפחדהסבל,תמציתאתגםאלאמספרים,רקלאהמאזניים

אלכברמראנג,שבו,מסביב,העולםאלגרמניהששיגרהההרס,שליחי
התאב.דמנאמניוכמהעםהפיהררהריסות.גלחיתהגרמניהמוצאם.מקרם

מדינית-מסמכותלמשנהואחדמיוםהפכובחיים,נשארואשרהמנהיגים
(אותהבנירנברגלדיןהועמדואשרנאלחים,לפושעיםעליונהמוסרית

מהםואחדיםהנאצית)לתנועהראשוןקפיצהקרששימשהאשרנירנברג,
והבסוןוהאבןהעץמיבנירקלאבלב.דחומריהיהלאההריסותגלניתלר.
אי-רצירנא·משולהבות,פראזותעלהמבוססתהרמה,האידיארלוגיהבהרסו.
האנשיםהפוליטי.הכשלוןעםוהתפוררההמציאות,במיבחןעמדהלאלירת,
הפיקחיתהתעמולהמאחוריהמתיםהשלדיםאתגילולחשוב,רצואשר
לאחרשבאההמדהימהוהמפלההמלחמהסירםאחרואכן,גבלס.של

הגרמניתבספרותהאווירהנשתנתה-כולוהעולםכיבוששלהביטחון
ובהתפתחויותשרביםסופריםדרדרתביןכאןלהבחיןישהקצה.אלהקצהמן

להלםבזקקולאאשרגרמניה,סופרימגדולירביביהםסופרים,היושוברת.
ההיטלריסטי.המישטרשלהאמיתיפרצופואתלראותכדיהמפלה,של
סופריםבגרמניה.חופשיתלספרותמקרםהיהלא 1945-1933השביםביד

היגררבררכםהרש,מיים,לצוריםלהיכנעיכלולאאשרמצפרן,בעלי
 :מאדרמפורסמיםשמותומכילהאורכההיאהגוליםרשימתממולדתם.

רמארק,מדהיאריוברכט,ברטרלטהמחזאימאן,רהיינרידתומסהאחים
שטרבהיים,קולהזבקלבר,ראלטרסולר,אונסםדבלין,אלפרדקסטן,חרמן
השמותמןחלק jרררפלפרנץזק"ש,בליררלפסקל,קוללסקר-שילד,אלזה
בגולהגרמניםלסרפדיםנצטרפרמספרשניםלאחריהודיים.הםהללו

כמרהאוסטרים,הסרפדיםגדוליבמצאואלהביןבגולה.אוסטריםסרפדים
פניאתשקבעוהווינאייםהסופריםמןרביםבררן.וחרמןמוזילרובוט

מאוסטרהיבמלטואשריהודים,היוהשורשיםשברתשלהאוסטריתהספרות
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מתוןשנייםזהבהקשרלהזכיראפשרבררןמלנדה"אנשלרס".לאחר
פאסיבייםמתנגדיםהיוכמר-כןצרוייג.רסטפןרוטיוסףארוכה,רשימה

שלאמהם,אלהמאונס.ראםמרצוןאםלכתוב,הפסיקואשרלמשטר,
מביקרותפנואחריםשרבהושמדו.ובחלקםנאסור,מזלם,להםנתמזל

(הנספלדההנסארקסטנר,אריוכמרמסוכנים,בלתילנושאיםסוציאלית
אגב,אלה,שנישלגורלםדיצן).רודרלףשלהספרותישמרהואפלדה
תהפוכותיובכלהתלויטוטאליטארי,משטרשלהעקביותלחוסרהוכחההוא

עקביהיההשלישיהרייךאחד).מטורף(אואחדאדםשלליבובשרירות
שלטלשארבנוגעיהודים.להשמדתשנוגענמהרקהאחוזיםבמאת

בשנתעודנשרפולמשל,קסטנר,אריושלספריוהמקרה.קרובותלעיתים
היהעצמוגבלסבברלין.האופרהביתלפניבכיכררושם,רבבטקס 1933
רקשלאמונןהספונטאנית.ההמוניםהתלהבותאתשהגבירמהנוכח,

גרמנייםסרפדיםוארבעהעשריםהזדמנות.באותהנשרפוקסטנרשלספריו
העשריםמניןהיחידהיהקסטנרומשרנות.שונותמסיבותזה,לכברדזכר

השחורותלנבואותבניגודהאזהרות.למורתכשריפה,לחזרתשנאוארבעה,
השניםכל.משןולאהזדמנות,נאותהלא-רעכללוארעלאידידיו,של

פיוסם,לאמקום,מכלארכתב,לאששובמובן,ממילאמכן.שלאחר
נמלטהואבפומבי.שרףגבלסשמרסוגמאותרסאטיריים-פוליטייםחורזים

שילמורביםמדיניות.אר.סוציאליותהשלכותכלחסרתסתמית,לכתיבה
השלטונותבעיניכשריםהיולאחיבוריהםארשכתניהםכן,עלבחייהם
ולאחרבברלין,ובשלווהבשקטלוישבכאמור,קסטנר,ואילו-הנאציים

העלהגנלסאשרהספריםכלאתמחדשלארדהוציאהנאציהמשטרמיגור
עלמשןבתחילהאשרפלדה,הנסגםכןקסטנר,אריוכמרלארטודפה.

שלספריוהוטר.דולאסבללאהשלטונות,שלהזועמתעינםאתענl:מר
עלהמוסרינערכוהערלההקטן,האדםשלאידיאליזציההםפלדההנס

ונשחקההולךהקטן,האדם ;ההמוןמעריץאותם"הגדולים",האנשים

לגררפלדהעברהשלטונות,מןנזיפהשקיבללאחרהשלטון.גלגלינין
הדברים ;יתרהלבתשומתעצמועללמשוךלאכדיקטנה,כפריתבאחוזה
המלחמהאחרפוליטית.אסוציאציהמכלרחוקיםהיושנים,באותןשפיוסם
אחר ,) 1לעצמר"מתאחד"כלחריף,אנטי-נאציורמאןהסופרפיוסם

ולאכמעטמהמשרםאשראנטי-נאצים,גרמניהמלאהניזרע,המלחמה,
השנים.אלףבןהדיירשברת-12נבההורגשו

שצמחההחדשה,הגרמניתהספרותפניאתקבעואשרהסרפדים,אולם
אלהצעירים.היוהמכריעבדרנםהמלחמה,שלאחרנשניםוהתפתחה

רקולאחשדות.דרכיםלפלסמכדיהיוקשישיםחזור,אשרהגולים,מנין
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אמנםחזקה.רוחמורתשלהרגשהשלטהאלהלסופריםביחסבלב.דזר
אתמולשלהעםגיבוריהקצה.אלהקצהמןנהפכההרשמיתההשקפה

הנאציונאל·התנועהעלהמקובליםהסופריםהיום.שלהפושעיםהיו
אינטלקטואליתחברהבכלוכתביהם,הםמברזים,מעתההיוסוציאליסטית

עללנוסנאלצובלבדמעטותשניםלפניאשרסופרים,אותםמתקדמת.
לשובבחיים)היושעוד(במידהעתה,הוזמנוכל,ובחרסובעיורםנפשם,
באורןהראשוןהמדףאלהושכרונשופר,נרדדאשרספריהם,גדול.בכברד

המגש·החדשותלרוחותהםזריםכיההרגשה,שלטהזאת,ובכלהספרים.
וחרובן,מפלהשלהקשותבשעותיהמגרמניהוחרקיםהידהםבספרות.כרת
אשרהוותיקים,הסרפדיםואילולהם.נסלחולאלהםנשכחלאזהודבר

שהזדההמיהכשר.תעודתקיבלולאברובםאלהגם-בגרמניהבשאור
נשכחושחלפוהשנים(במשךממילאפסולהיהההיטלריסטי,המשטרעם

לעולםהסובבהעולםמןשברחמי ;הפוליטיים)ערובותיהםסרפדיםלכמה

דעות,לפרסםהחלולפתעשניםששתקמירגם ;זזווחרקהיהדמיוני,
חרסועלהיהחשוד-סכנהבהןחיתהערדכללהביעןהעזלאאשר
בסינרםזה.מכלליוצאיםגםשהידכמרבןרארפררטרניזם.פחדנותכנרת,
אךאשרחדשים,לנוחרתלצעירים,פנויהיההספרותיתהפעילותשטח

הספרותשלהראשוןבגלהסרפדיםשלורבםשמם.אתידעלאאישאתמול
שלהם.השלושיםנשברתאלאמאר,דצעיריםהיולאהחדשה,הגרמנית
אפשרות ;זנררארתיההמלחמהרקעעלאיטית,חיתההרוחניתצמיחתם
כמראנשיםהידכאלהמארחו.יחסית,להם,ניתנהרהפירסרםהכתיבה
רעוד ;נרסאקאריוהנסאנדרש,אלפרדוינטר,זרדנוהנסבל,היינריו
אליהם.נחזור

שדווקאהדבר,אופייניהמערבית.לגרמניהביחסאמוריםאלהדברים
שמרתהספרות.פניאתקבעוהחוזריםהגדליםהסופריםהמזרחיתבגרמניה
זגרס,אנהברכט,ברטרלטכמר-היטבלנרידועיםשבהםהחשובים
סופרים-מסרייםמסוגסרפדיםאלההיובכר.ו.ירהאנסצררייג,ארנרלד
השלושיםשנדתארהעשריםנשברתערדהקומוניסטיתבמפלגהחבריםשהיד

למפלגה.קרוביםאוהדיםלפחותהיוחברים,היולאראם ;המוקדמות
מזהמהדתיותנקודותבשתישרנהאלהגדליםסרפדיםשלשדינםמכאן,
הפאשיס·מפנילנוסהיומוכרחיםמפלגהכחברי :במערבעמיתיהםשל

"הידמפלגהוכחברי ;למרתדינםהיהאחדהנאציתבגרמניהשהריטים,
לביןביניהםחריפהניתוקתחושתחיתהולאכשחזור,העניינים"בתרך

התופעותאחתהמערבית.בגרמניההדברשקרהכפיהצעירים,עמיתיהם
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 1947כשנתשקמה ," 47"קבוצתהיאהצעירההגרמניתכספורתהחיוניות

הכררנתכעיקרהןכספורתשזכרירתירוינטר,רונוהנסשלנהנוג.תו

הכשורנרתמןכמה 11"נתגלר " 47"קבוצתשלכפגישותחדשים.כשורנרת
 ,כלהיינויד-המלחמהשלאחוהגרמניתהספרותשלכירתוהבולטים

דרלזו.מוטיןירנסרן,ארנהככמן,אינגנרוגאייכינגו,אילזהגואס,גינתו
מחדש.הכללהתחילהדרישהיצאהכורחם,לההקורניםרמןזר,מקבוצה
הפואזיאדלרגיהכנגדיצאוהרחב,נצינרוידועיםכלתיחשדים,סרפדים
ההזדהותכנגדתעמולתי,כסגנוןהנפוחההכתיבהכנגרהרייך,נימיהומה

גרמנייםשסרפדיםהתופעה,מוזרהאכןרודני.משטועםהמסוכנתהפוליטית
 ,דנולכלנואש.דניםעצמםואראורכה,ספרותיתמסרותיורשיצעירים,
כסגנונםזועם.צלעליהםהטילהקרובהעכרנודעת.כלתינאוץכחלוצים
הזו.והמשפילההמפחידההמרושתמןלהתרחקניסומחשכתםונדון

בעיההעכר.עםההתמודדותנעיתמהםוניםנפניעמדהזאתעםיחד

הוגשתחיתהשונים.מיסודותמרוכנתרהיתהשרנותצרורתלכשהזר
העכר,אתלעוורצרוךהיההשלמהלדיילהגיערבדיהעכר,כלפיאשמה
נפנילהרתעיוכריהעוול,עללפיצוימשהרלתווםמנתעל-לתארו
אבותי·חטאהיההחטאאשוצעירים,סופריםאפילושקרה.מהעלחזרה
יהיהשאפשרכדי-הפשעיםאתלמרקכצווןחשוהם,חטאםולאהם

מידלהעירכרצונימוטעה,ורשםלעררולאכדיחדשים.כחייםלהתחיל
ישכי jחטאעלכהכאההעכרעםההתמודדותהתבטאהתמידלאכי

סופו jוכלמכלאותםמטרידאינוהגרמניהעכראשוצעיריםסופרים
גרמניה,חלוקתשלכבעיההעולםמצפרןאתלעוורמכקשירנסוןכארנה
כמילים-והמוסריהרוחניכעולמוכללנכלליםאינםהמלחמהופשעי
שפעלההעוולמןכמהפיכעיניוגורלנירםלגרמניהשנעשההערדלאחוזת,
לימיםכהסתרהמתגעגעיםוותיקים,סרפדיםשיכןהרייך.נימיגרמניה
להגרתשהעזמיכלנקלותלחסלהיהאפשרנהםוהמסעירים,הטונים
הסופריםורבכילנרבואהזאת,נבלהרשמי.נתקןנכללושלאמחשכות
שרבמתחבטיםלזמן.ומזמןבזוועה,אחווהמתכונניםהחדשיםהגרמנים

שרבלקורת.יכולהיהזהמדועאפשרי,זהכלהיהכיצד-בשאלהושרב
נספק,מוטלתשאינהכנרתםלמורת :נוספתהסתייגותכאןלהכניסעלינו

הרייךשלהיהודיתהבעיהאתבאמתתופשיםבורכם,הללו,הסופריםאיד
בימיהיהודיםשלהברואבגורלםמנגיעהמתחמקיםאינםהםהשלשיי.
שורצםימכיווןאלאהיהדוים,עלהםשמרחמיםמשרםלאאןהיטלו.

קיוםחסומד·פשעיםמיןאלאאינםהיהודיםלגרמנים.תקנהלמצואהם
לתתארולרעים,לטוביםהגרמניםאתלסורגהיאמטרתושכלעצמי,
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במוניתבאמרו,כן,האחדת".ל"גדמניההחדשה",ל"גדמניהדהביליטציה
עצמם.לסרפדיםבהגעינוהדחנהביתדבזאתונדרןהמקדים,

כתיב:דלסגנוןהביאההמחשבהולבהירותחדשהלהתחלהזושאיפה
משמעתופתהמסויימתתקופהלאחדדקיבש.אףלעיתיםדיאליסטי,

הגרמניםהסרפדיםבידלגיטימי.ומעמדמקרםניתןשוברלדימיוןזוכתיבה
מאחדומנקדים.משודדיםדומאניסטאנים,מספריםלמצואניתןהחדשים

כימציינים,אנוהדיהיהודית","הנקודהאתלשכוחנוטיםאנושאין
שנים,שלושחידיין-דניצקי,מדסל , 47שבקבוצתהבולטיםהמנקדיםאחד
הגיטומןלהימלטהצליח 1943בשנת ;וורשהבגיסו , 1943ועד 1940מ"

בשפהברודשה,התחילספרותכמנקדזוכואת ;העידשלהאוילצד
אגב,זה,איןהמערבית.לגרמניהמפוליןהיגד 1958בשנת jהפולנית
כיום.הגרמניתהספרותשלבפלנטריוםמופיעשמראשדהיחי,דהיהודי

מאורעותאת.משקפיםבזרזיראשדהילדסהיימד,רולפגאנגלמשל,הנה,
היגדהשלושיםנשברתבהמבורג. 1916ב"נולדהילדסהיימד :התקופה

כקציןשידתמהזמן jרבאדץ·ישדאלבאנגליהשהההואמגרמניה.
חזוהמלחמהאחדשניםכמהבאדץ·ישדאל.הבריטיבצבאמודיעין

הגרמניתלספרותתרומתו(המערבית).לגרמניההילדסהיימרורלפגאנג
גםישהגרוטסקי·דימיוני.היסודבולטבהםבתסכיתים,בעיקרמתבטאת

חזולמשל,כן, ;אוסטריהאולגרמניהשחזרויהודייםסופרים-גולים
הוכיחמסתבר,השפה,קשוהמלחמה.אחרלאוסטריהטררברגפריזריו

שבאווההשפלההעלבונותזכרמאשריותרכחזקמקריםבכמהעצמו
חיסופדשכןבסוף.ההמוניוהרצחהעינויים,ההתעללות,וזכותחילה,

וממנותינטללכשזריעשהמההשפה.למעןהשפה,נתוןהשפה,עם
גלרתר,בימיאףהיהומכרבדעשיראישצווייג.סטפןאתאגרוזוכרים

אחדרירםמעולם.סבללאפיזיבאופןאחרים.דניםרביםלגוליםבניגוד
משפתהדחקלחיותיכולהיהלא ;אשחרעםיחדלדעת,עצמואיבד

סופרתמשתייכתספררתלאיזו-אחרתשאלהמתעוררתכאןמולדתו.
להרריםבתזק"ש,בלי l'סלןפארלכגוןסרפדמשתיירארזק"ש,בליכגון

שלהאישיתלהתערבותההודרת . 1891בשנתבברליןנולדהיהודיים,
הזקנה,אמהעםיחדזק"ש,בליהצליחהלגרלוףסלמההקשישההסופרת
רבהזדמנרירתבשטוקהולם,זק"שגלימתגוררתהיוםעד jלשוודיהלהימלט
הרדיפותעקבמקלט.להנתנהאשרלארץ,אהבתהעלהצהירהשרנות

לפנינכתבואשדזק"ש,בלישלהמוקדמיםוכתביהמשיריההרבההושמדו

המלחמה,לאחרדקזק"שבליהגיעההגדוללפידסרמההשלושים.שברת
הזרא·רבפואימותבשירהיישראל.עםסבל.דתעלשיריהנתפרסמוכאשד
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סיסטמהבתוךהמשרפותארובותואתאושוויץאתמשבצתהיאמטירת

מןשחלקלמורת .ישראלעםשלקיומועצםאתהמקיפהגדולה,אחת
וחורגתסמלי,תהיאהמשמעותהרילזיהוי,וניתןריאליסטיהואהתיאורים

המשוררותלאחתזק"שנלינחשבתנירםוהתקופה.המקוםלגבולותמעבר
לומרבאמתנרכלהאם-בתקופתנוהגרמניתבשפהבירתוהגדולות
ארתה ?הגרמניתהספרותשלאינטגרליחלקהיאזק"שבלישלשיצירתה

סלן.פארלשלמשיותר)חלק(ארלשירתובקשרגםמתעוררתשאלה
אחתזק"ש,בלישירתשלבצידההיא,סלןלפארל ) 2המרות""פוגת

פארלהשראה.נושאעםלהתמודדשהצליחוהמעטרתהספרותיותהיצירות
ברומניה.עבודהבמחנהאסרוהיה 1942/3בשניםנצ'רנרניץ.נולדסלן

 1948רנ"ורינה,בוקרשטדרךענוהוארנרניץ. 1צאתעזב 1945בשנת

צרפתיאזרחהואנירםובלשנות.גרמניסטיקהלמדשםלפאריז.הגיע
ספררתעלאנתולוגיהבכל ,) 3הגרמניתנשפהוכותבנפאריזהמתגורר
גרמניתספררתעלהביקורתוספריהסקירותוברובמרזרביתגרמנית
גרמניים,ספרותייםנפרסיםזכההואשמר.אתלמצואאפשרמרזרבית

כיצד-השאלהעללחזוריכוליםאלאאברואין .) 1960 (נכנופרסכגרן
שזוהידרמה, 1סלןפארלשלהספרותיתהשתייכותואתלהגדיראפשר

ולומר,הקבלהלמתרהאפשרותאףכאןואיןפתרון.עמהשאיןשאלה
עלשעברמהכלעליהםשעברסופריםגרמניה.אתאהבלמשל,
דק.הנדלוזהרהגרמנית,השפהאתהיותר,לכלאוהבים,סלן,פארל

בצעדיהאברעומדיםענייננו.לעצםשייכתראינהדיגרסיהזוהיאך
והמפלההמלחמהסירםשלאחרנשניםהגרמניתהספרותשלהראש.רבים
בגרמניההתסכיתאמנותהתפתחותהיאמעניינתהתפתחותהגדולה.

!~השירהגנרלעלספררתימדירםהואשהתסכיתלומראפשרהמערבית.

לחרשפונהמחזהלתסכית.המחזהשניןההבדלאתלהדגישישוהמחזה.
.זרעובדהכלנ.דהשמעחרשאלפונההתסכית ;השמעולחרשהראיה
החשיבותבדרגתהנבדליםלתסכית,המחזהניןהנדליםוכמהכמהמתנה
מאשרבתסכיתיותרגדולההנאמרתהמליםחשיבותמזה.זהשלהם
שכמההוא,מקרהלאבסרט.מאשרבמחזהיותרוגדולה-במחזה
ננותבפררזאיקנים.ולא-משרוויםהםהתסכיתיםכרתנימהשרבי
גינתואתובראשונהנואשלהזכירישהחדשההגרמניתבספורתתסכיתים

המוקדמות,השלושיםנשנותערדנפירסרמי.רהחלהוא . 1907ילידאיי,ך
 . soה·נשברתהגדולותהספרותיותהצלחותיואתוקצרזרםנאלםאח"נ

שלנשמרקשורההגרמניתבספורתהתסכיתשלהחשובהההתפתחות

הרואיםיששירה.בעיקראיידגינתוכתבתסכיתים,מלנדאייך.גינתו
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איידשלבתסכיתיוהמיסתררין.מחזרתשלמודרניכגלגולתסכיתיואת
זהרת,חילופיישהטבע.לגדרשמחוץמאורעותרבים,מוזריםמקריםיש

היושלאשוניםבסממניםבתסכיתיומשתמשהסופרוזמן.מקוםחילופי
לבמהגםהמתאיםתסכית(למעשה,התיאטרון.במתעללביצועניתנים

פושטותדמויותיו ;המסכותמשחקיאתאוהבאיידאמיתי).תסכיתאינו

משחקגובללעיתיםעורו.אתהמשילכנחשחדשה,יישרתולובשותיישרת
נמרעלשומעיםאנויוסוף"."הנמרבתסכיתכןבאבסורדי.התחפושות

לזמריו-מתגלגלהוא ;ומשונותשונותמטמורפוזותהעובריוסוף,הקרקס
אותםטורףשהואמשוםאם-זה,אחרבזההמשתתפים,שארשלתיחם

מפתחבהפארסה,היאיוסוף""הנמרקיצוניות.פחותסיבותבשלואם
התסכיתיםמרחפיםתמידאןפאנטאסטית.להגזמהעדשיטתואתאייד
תופשהתחפושותומשתקוהדימיון,המציאותגבולעלאיידגינתושל
 ,) 41סטובאל'שלהים"משבריהואשבתסכיתיוהיפיםאחדמרכזי.מקוםבהם

בנעוריהשחיתההמזקינה,דה-אטיידהקטרינהדונהעלמסופרכאן

קמואז,המשוררקמואז.זהלואיזהגדולהפורטוגליהמשוררשלאהובתו
שוניםוסיפוריםאגדית,לדמותהספרותיתבמסורתהפן ,-16הבמאהשחי

ההרפתקה..ומןהרומאנטיקהמןחייובתולדותהיהאכןלשמו.נקשרו
-המוזרלמשוררהקשורהנוספתאגדההיאסטובאל"שלהים"משברי
מאהובותיו.אחתשלאלאקמואז,שלזואינההמרכזיתהדמותהפעם
קטרינהלדונה :זוהיאפרקים,בראשיבאל",סטושלהים"משבריעלילת
היאשבליסבון.הגדולההדברבמגיפתמתאהובהכישנים,לפניסופר,
האשהמחליטההימיםבאחדבחיים.עדייןשהואסבורההיאמאמינה.אינה

בצאתההאבו.דאהובהעקבותאחרולחפשהבירהלליסבוןלצאתהמזקינה
בליסבון.דברמגפתמשתוללתשובכייודעת,אינהעדייןהיאלדרכה,

שעללסטובאלמליסבוןחוזרתהיאקמואז.אתמוצאתאינהקטרינהדונה

אחרעתה,רקספורים.ימיהבדרן.בהמתגליםהדברסימניהים.שפת
המוות.בפנימיפלטאיןכיקטרינה,דונהיודעתאשליות,שלשנים

הנמרעלבסיפורכמונשמות,גלגולאיןסטובאל"שלהיםב"משברי
אחרהחיפושלמציאות.דימיוןשביןגבולהשגתאותהקיימתאןיוסוף.

מנסהקטרינהדונההמיסתורין.מעולםמאקאבריחיזיוןהואהמתהמשורר

 ;והזיקנההמוותאתלשלולמנסההיא ;בהלכפורהמציאות,מןלהימלט
האמתמןהבריחהאותה.ומכניעעליההמוותמשתלטדברשלבסופראן

באמת.מתקמואזעתההועילה.לאהעובדתית

"הנערותהואהדיבוראתעליולייחדשברצוננואיידשלהתסכית
בולטותגםכאן ;מספרהשגותלנרישזהתסכיתלגבי .) 5מוויטרבו"
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ו 1אבינגיסה

בתגבריאלהביןבשיחהמתחילהתסכיתהתחפושות.שבמשחקהסכנות
באנאליתבצררהמתחילההשיחהגרלדשמיט.,ד oה·בןסבהלביד ,-11ה

עלעומדיםאברהדבריםבהמשךרקכביכול.יומיוםענייניעללמדי,
כן,שגרתית.מילהלכלוקודרתשרנהמשמערתלפתעהנותנתעובדה,
העתידלגבימוקדמתתחושהבנרלנטועהיהחייבכברגרלדשמיטהשם

ארקטרברחראהזמןיהודים.הםהצעירהונכדתוגרלדשמיטלהתרחש.
ברלין.בעירטובת-לב,אשהאצלבהיחבאמתגורריםוהשניים , 1943
טעוןחדש,בארוהשגרתיתהשיחהמתגלהלנר,מסתברזהשענייןלאחר
אלה,צעדיםכמדוגרת.ערליםצעדיםשומעתגבריאלהאימה.דרוריפחדים
עלוליםהמיוחדת,לכנרתשומתאתמערודיםאינםהראש.רןברגעאשר
נחרץ,מתרחשמהלדעתהרצוןהקץ.שלאימתנייםמבשריםלהיותעתה

התייסרותאלאמה-בכך,שלסקרנותאיברשרב-בעולםבעיר,נוחרב,
להעבירכדיהמעיקים.הקירותאותםביןשניםהכלואיםאנשיםשלעצמית

לשחקהצעירהונכדתוהזקןגרלדשמיטמתחיליםהזמן,אתשחראאיד
השניים.שלבוראםאייך,עלבירתוהחביבהמשחקחראזה.משחקבמשחק,

בממלכתאחרים.באנשיםריאינקרנאציהעלבדימירנרתמשתקעיםהם
וגברי·ברטארי,פייטרראיטלקילמורהגרלדשמיטחרפךרהחלרמרתההזיות

שש·בגילנער.דתכיתתכיתתו,עםיצאברטאריאנטרניה.לתלמידתואלה
ביקרןשםלרומא.לטיולרריטרברמגוריהםמעיירתשבע-עשרה,עשרה,

המחילותכלביןהיציאהדרךאתמצארולאבדרכםתערבקאטאקרמברת,
אחתחיתההעלילה,בהמשךשמתבררכפיהמתפתלות.התת·קרקעירת

רוחמתוךספק.מררה-הדרך,מאחוריסטתההיאבדבר.אשמההנערות

בסבךכולההקבוצהנלכדהרכךהרפתקאות.יצרמתוךספקשרבבות,

המט· 1זהנשמרתלגלגולוגבריאלהגרלדשמיטהגיעוכיצדמוצא.ללא
המקרהעלקראוכילנכדתומזכירגרלדשמיט jשרירותיתאינהמררפרזה

לספקנוהגתהביתשבעלתהישנים,המצרייריםבעיתוניםמהזמןלפני
אשרבגבריאלה,אכזבההסבשלהראצירנאליההסברמעררותחילהלהם.
מתחיליםשרבהפסקת-מהלאחראולם ;המיסתרריןסףעללדרוךחשבה

.מתארעיםמעתההדקים.האלגנטייםהדימירןקרריאתלטוותהשניים
סיכוישכןשבניגו.דהקבלהעללדבריותרנכרןואוליבמקביל.הדברים
ראילר jלמוצאםימהרוכיהואבקאטאקרמברתלתועיםהנשקףההצלה
ימצאולאנאםרקובזמןבמקרםעמםבנימגורליינצלוונכדתןהסב

תשישות,נשלאיטימרותצפרתשלהןולמורהמרריטרברלנעורתאותם.
מרעד.בערדאליהםיגיעולאהמציליםחוליותאםמים,וחרסומזרןחרסו

הישדעה,אתאתםמביאיםאינםונכדתוהסבאחרהמחפשיםאלהדאילר
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בזרעותאחזרההבס

 iבתסכית-בתרך-התסכית-קודנהההצלהנראיתלרגעהאבדרן.אתאלא

גדלדשמיטמתערבזדבנקודהאזלםהאדבדת.הכיתהאתלמצדאעדמדים
לכלטובסידםשדיודתיבאדפןהמציאההיאכילנכדתד,דמעירהזקן

ההצלהאמיתי.שיהיהכדישנית,הסיפדראתולספרלחזדרישהפרשה.
פתחלמצדאדרדצהבחייםדבקהעדייןשגבריאלהמכירדןמלאגדתית,היא

הסבאתאךהנעורת.שלהדימידניתההצלהבדרך-לעצמה,תקדדה
חייבתהיאטעדתה.עלנכדתואתמעמידדהדאשולל'להדליואידהזקן

גדולה.לקראתמזנבהלחידתכדי-אפשריתבלתיהיאההצלהכילהבין,
למבשרדנחמה,בריחהבאמצעיאדתדהעלדשהשנייםהחלדם,מתפתחזכך
הטראגי.הקץ

כבדיםצעדיםוהרמזים.הסימניםכלשמחייביםכפימסתייםהתסכית
להימלטדרךאידמדבבים.השנייםהדלת.פריצתדדפיקדת.צלצדלבמגפיים.

רתיעה.ללאהגדולאתלקבלרקאפשר-
הסתייגדידתשלנד.ההסתייגדידת-דהלאהמכאזהתסכית.כאזעד

הנדשאיםמושלמת.בצדדהבנויהתסכיתהאמנדתי.המישורעלאינןאלה
הסגנדןשירית,היאהשפהבקפדנדת.בזהזהדארדגיםשזרדיםחשדנים

אלאאסתטיים,מפגמיםנדבעתאינהחשיםשאבדהנדחותאימהוקצע.
האיטיתהגסיסהאמנותי.לשעשדעהיהדדיתוריפדתשלהנדשאמהפיכת

דהנכדההסבלסיפדרההקבלהאךטראגי.מאדרעהיאצעירדתנעורתשל
אשולצדןמקרהבשלבדרכןתעדהנעורתבמקדמה.שלאהקבלההיא
הפךהנעורתאחתשלהלא-נכדןבכירדןהראשדןהצעדלטראגדיה.הפך

לאהרייךבימיהיהודיםהשמדתדאילרבד.שליטהלאדםשאידלאסרן,
שהגזהםאנשיםלשנרתד.אדםבידיעדךשאידאימפרסדנאלי,אסרןחיתה
נרדפיםיהדדיםסיפרוביןההקבלהאדתד.שביצעדהםדאנשיםהרעידןאת

אתטשטשתמתת-קרקעידתבמחילדתתדעדתנעורתשלסיפדרןלבין
מתדראלאוע,מוצרןלאהנדבעזה,אשמהדטשטדשהאשמה.מדמנטאת

גרמנייםסרפדיםאצלחרזו-הנרדףעםהשלמהההזדהדתשלאי·היכדלת
המלחמה.אחררבים

המלחמה,שלאחרהגרמניתבספורתהתסכיתהתפתחדתעלבדברנו
הילדסהיימודדלפגאנג ,דדייראדךדרלפגאנג .מספרשמדתעדרלהזכירעלינד
כל-בכמןאינגבדרגאייכינגר,אילזהאחר),בהקשרהזכרנדכבר(אדתד
הידוע ,בלהיינריואחודת.ספרדתידתצרודתבצדתסכיתים,כתבואלה

ביחסמעניינתתסכיתים.שלמבדטללאמספרכתבכרדמאניסטן,בעיקר
דלרדי·למלחמההחדשים""הגרמניםשלההתייחסדתשלנר,המרכזילנדשא

בדרכרטדדלפגאנגשליצירתדהיאהימנה,אינטגרליכחלקהיהדדיםפת
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ו 1אבינגיטה

אשו"מחזה,מחברהע"ישכונתהיצירהזוהי ,) 6הדלת"לפני"בחוץ

קודרתנבואהבו".לחזותשייאותקהלואידלהציגושייאותתיאטרוןאיד
שודרההכתיבהלאחרחודשיםכמהשכןועיקר,כללנתקיימהלאאשר

-מכןולאחר jכמחזההוצגהגםשנהבאותהעודכתסכית,היצירה
הדלת".לפני"בחוץבהצלחתלחזותזכהלאבורכרטוולפגאנגהוסרטה.

דרךבורכרטעברהקצריםבחייו . 26בגיל , 1947בנובמברנפטרהוא
החזיתמן-20הבןהצעירהחיילשלמכתביווהכלא.החזיתביןייסורים
למוות.ונידוןבכלאנכלאובורכרטהצנזורה,בעיניחןמצאולאהביתה

אחרלהתייקר.החלהאדםכוחכילחזית,שובונשלחבחנינהזכההוא
המלחמהסיוםעםבדיחות.בשלאלאמכתביםבשללאנוספת,פעםנכלא
הקצריםחייותולדותלאורנפטר.שנתייםאחראנוש,חולהבורכוטהיה

זאת,עםהפאשיסטי.למשטריתרהבאהדהבבורכרטלחשודאידוהמרים,
לפניב"בחוץמעט.תמוהותנקודותכמההדלת"לפני"בחוץבמחזהיש

הםאליו.לחזורמקוםלהםשאיןהמשוחררים,החייליםעלמסופרהדלת"
בעירוםוחולים,מוםבעליוברוחם,בגופםשבוריםהחזית,מןחוזרים

החיילעומדהיצירהבמרכזהדלת.לפניבחוץעומדיםוהם-כלובחוסר

אותו.המייחדותתכונותבואידהרוסית.החזיתמןנכה,חוזר,הואנקמן.

ידיעלשרומואנשיםאותםכלסובל.אפרורי,גדול,קהללסמלבאהוא
שלשגיאותיהםעבורבחייהםששילמובחזיתהחייליםכלהפוליטיקאים,

כאשרהמלחמה,אחרקצרהתקופהנכתבהמחזהכילזכור,ישאחרים.
נשתנתההמפורסםהכלכלי""הנסאחרוההרס.המפלהטעםהיהחזקיד 1ע

נפטרציינו,שכברכפיאולם,המרירות.שלטעמהופגהראות,נקודת
בורכרט,אפילוהכלכלי.בנסלחזותכן,אםזכה,ולא 1947כשנתכורכרט
מסוגלהיהלאהפאשיסטי,המשטרשלהעוולמןחלקבשרועלשטעם

כלכןעל-מטהרהסבלמולדתו.חורבןלמראהאובייקטיביתלעמידה
החייליםכלבעיניו.מפשעחפיםקרבנותהיוסובליםגרמניםהמוניאותם

הרוסביתםאתמצאוהנפסדתהמלחמהושבתוםלחזית,שהלכוהאפורים,
אחרים.רביםגרמניםסופריםובעיניבורכרט,שלבעיניוהםקרבנות-
אידכמובן,לנו,האשם.בהם-הפוליטיקאיםהמנהיגים,המפקדים,רק
הגרמניםכלאתלהאשיםשאידשברור,כשםזו.השקפהלקבלאפשרותכל

באותםנולדולאשעדייןהצעיריםהגרמניםאתכוללהנאצים,בפשעיכולם
האחריותכלאתלצמצםגםאידכןהרי-קטניםילדיםשהיואוימים,
לאהמשטרנרחבתעממיתתמיכהללאמנהיגות.שלדקהלשכבהכולה
לזהותואיןאמנםהוורמכט,הגרמני,לצבאשנוגעומה jמעמדמחזיקהיה

המוכיחות-מיבצעים,רשימותדו"חות,תעודות,קיימותאולם ,.ס.ס·העם
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בזרועהאחורההבט

היראירופה,במזרחשנלחמואלהבפרטרבים,גדודיםביספקלכלמעבר
החזית.בקרויבלחימהרקלא-והשמדהרצחבמעשימעורבים

נכה,נקמן,החיילבמיוח.דמתמיהבורכרטשלבמחזהואחדמשפט

"קרמו",השלטעתהנמצאלתמהונו,הדלת,עלהוריו.לביתמגיעמנוצח,
עלתהמהלוודאכדיבדלת.מצלצלהואזאתבכל"נקמן".השלטבמקרם
"נקמן"השלטהיהשניםהרבהכההריהזה.השינויפשרומהלהרריו
הזקנים,הנקמניםכן,פותחת.קרמוהגברתשנה.שלרשיםבדלת,קבוע
לעיר.שמחוץהקברותבביתעתהמשכנםמקרםכאן,גריםלאכברהם

עםמדיאקטיביתבצררההזדהוקומר,גבראומרתהזקנים,הנקמנים

יכולהיהלאפשוטהזקןנקמןכן,היהודים,נושאובמיוחדהשלישי.הדייר

וכשנגמרלפלסטינה.כולםאתגרשלרצהידיובמוהיהודים.אתלסבול
פתחרוהםהזקנים,הנקמניםשלזמנםגםעברהחומות,החולצותשלטון

ימים.שבועזהבגאזלבשלהיהאפשרשכזה,בזבוזחבל,הגאז.ברזאת
גרמניזוגשלהאכזריגורלםעלללב,ממשהנרגעזה,קטעולאחר

לפלסטינהיהודיםכמהלגרשרצהורקלאיש,רעהעשהשלאוטובזקן
דלתו-עלקבועיםהיולאמגורשים,יהודיםאותםשלהדירהשלטי(אגב,
המקרה(כנראהכןכלטראגיתבצררהרשמת )?ויותרשנהשלושיםתיחם

מלחמתבזמןגאזמהרעלתמתואשראנשיםשללבררכרט,הידועהיחי,ד
נקמןשלבפירהמחברשםבוביותר,פאטתיקטעישולאחריה)העולם

מתאבליםלאכברכיוםכן,להם.והדומיםהוריוגורלעללהטמלאנקרולוג
בזבוזעלמתלונניםרקזקנים.אנשיםשנימותעלכששומעיםכלל,
מתיםלב.שםאינוואישבמיליונים,אנשיםמתים !ציניותאיזר-הגאז

מתיםבקרח,קופאיםבים,טובעיםמרעב,מפצצות,מכדורים,מרימונים,

מתיםעלבורכרט,שלרשימתוזוהינעדרים.לאיבו,דהולכיםמייאוש,
מדבראינולהורגהמוניותבהוצאותמתיםועלריכוזובמחנותכלאבבתי

אינםהנאציםפשעיהרוסה,גרמניה , 1946היאהשנהלו.ידועלאזה-
החוזרגרמני,חיילמפיהזעקהבררכרט.כמרלאנטי·פאשיסטאפילוידועים

-קרבנותמספריסופראינוששרבהעולםשלאטימותועלהחזית,מן
היאלה.נתכווןשבורכרטמזולגמרישונהבצורהאןאותנו,מזעזעת
גבוהות,במיליםלהשתמשאוהבתאינימאקאברית.כפארודיהלנונראית

הקודש.חילול-לומראפילושאפשרלינדמהאבל
למחזהעובריםאנוהמחזה,שלמודרניתואריאציהשהואהתסכית,מן

המערביתבגרמניהנכתבוהאחרונותבשניםהחדשה.הגרמניתבספרות

עוררואשרמחזותכמה(והוצגו)נכתבוחשיבות.בעלימחזותמעט
 ) 7המקום""ממלאאתהראשוןבמקוםכאןלהזכירויש ,סוערפולמוס
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ורציחתו"רדיפתוררייס,פטרשלמחזותיואתמכן,ולאחרהרכהרט,לדולף
מבודדותתופעותהיואלהאך ,) 9ר"החקירה" ) sמארא"פארלז'אןשל

ביותר,המפורסםהגרמנישהמחזאיהעובדה,מןלהתעלםואיד iכמעט
תוכרתאתרבהבמידהקבעהרכתיאררטיקןכבמאיכמחזאי,שהשפעתו

כמרבןחכורנהגרמניה.במזרחדווקאישב , 20ה·המאהבמחציתהבמה

תופעה.הואנובטברטרלט ;מחזאיאיברנובטברטרלטנובט.לברטרלט
המפורסמתהתיארריה iכרימוןסתירהמלאותהיוהפוליטיותהשקפותיו

אינההתיאטררןשלוהלימודיתהחינוכיתהמטרהרעל"הניכור"עלשלו
המודרני,המחזהשלההתפתחותרכל-חראבמחזותיואפילומתגשמת

אבסורדי,ארפסיכולוגיסוציאלי,ס.רריאליסטי,ריאליססי,הואאםביד
מפורסםהיהנובטזו.גדולהבימתיתדמותשלהשפעתהתחתעומדת

חרםהוטלהמשטרשיבריעםאולםלשלטון.היטלרשלעלייתולפניכבר
מרביתןשאתגלותו,בשנותמרות.סכנתתוךנמלטעצמווהואכתביועל

אוהדיםלומצאהואביצירתו.נובטהמשיראמנםבארצרת·הברית,בילה
גלילאו.דמותאתלרטוןצ'ארלסשלביצועומפורסםבמיוחד-ותומכים

עלבהיותוהמלחמה,לאחררקהמולדת.קהללכרכסלוההיחסראולם
ניתנהברלין,במזרחאנסמבל"ה"ברלינראתניהלכאשרהזיקנה,סף
וזמרתוהאמנותיים-חברתיים.רעיונותיואתלהגשיםהאפשרותלכרכסלו

להשפעההנתונותהארצותרכלאירופה,במרתעלהיוםעדחולשת
אירופאית.

למחזאיישהמודרניוהקולנועהבמהעיזצבעלמאודגדולההשפעה
דירנמט.פריזריו :שרויצריאלאגרמניאיברוהואגרמנית,הכותב

השוריצריתהספרותשלהבולטיםנציגיההםפרישומקסדירנמטפריזריו
הגרמניתהספרותשלאורגאניחלקמהוויםשניהםכיום.הגרמניתבשפה

הבולטהקשרהואהשפהקשרבספרות,בשעתו.קלדגרטפרידכמר-
לכתובאפשר.דתכלכןעלאידגבולות.למעברמשתרעוכוחה ,ביותר
רפריש.דירנמטאתלהזכירמבליכיוםהגרמניתהספרותעלסקירה
סגנוןמסורתעלאחת,שפהעלרקכאןמדוברשלאהוא,ומענייןומרזו

שלהעולםתמרנתשלאינטגרליחלקהיאהתמטיקהגם iוסטרוקטורה
התייחסותאחריו,עוקביםאנואשרהנושאכיום.הגרמניתהספרות

ותולדותיההמלחמהאתהמוסרישיפוטםהקרוב,לעברםהגרמנים
נושא-האנטי·הרמאניזםכסמלהיהודיםרדיפותנושאעםהיאבקותם

לא·מברטלמספראצל(ואףשהזכרנוהשוויצריםהסופריםאצלנמצאזה
המחזההיטבזכורהישראלילקהלהיריעה).מקוצרהזכרנו,שלאאלהשל

אלמנטמעטלאכללאצלנו"אנדורה"פיוסוםפרוד::.למקס ) 10"אנדורה"
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ובוודאי,בוודאישרריצרי.סופרשללתגובהחיכינולא-פתיעהשל
הכיבושבשטחיהיהודיםלגורלהמלחמהבזמןהכלל-אירופאיתשהאטימות

גםלנרידועהיהודים?)במיליוןנעשהמה :מוין(הלורדלנר.יד.רעה
פליטיםשלהחזרתםהשרריצרים,ע"יהקפדניתהגבולותסגירתעובדת
אירופה,עמישארשכלברוראולםבטוח.מרותלקראתלגבול,מעבר
האבדוןבמחולמשנייםסטאטיסטיםרקהיווהאוסטרים,הגרמניםמלבד

והחרטההאשמהבנושאהגרמניםשלהתלבטותםאםכן,עלהמאקאברי.
הכשרתעודתלעצמםהוציאו(האוסטריםמאליהכמרננתלנרנראית

רעודאייכמן,היטלר,שלהמפוארהאוסטרימוצאםבגללכנראהמוסרית,
העצמיובביטחונםהנאצית,התנועהשלפררמיננטייםמנהיגיםוכמהכמה

שיראלמדינתכוללכפיהם,כביקירןהעולםכלאתלשכנעהצליחוהעצום
מצפיםאנואיןהריבהשקפותיה)עקביתיותרקצתלהיותחיתהשחייבת
אנדורההנקראתהארץואילואחרים.עמיםמבנידרמהנפשלחשבון
בתיהאשרהמסודרת,החביבה,הקטנה,הארץפריש,מקסשלבמחזהו
ואנשיהסופר.שלמולדתושדריצריה,ספקללאהיא-ומצוחצחיםלבנים

אתעצמםעלמקבליםכשהםמוסרי,אשםעצמםעלמעמיסיםאנדורה
הטמונההמח•זzבהשורשילגנרל.שמעברהשחורההארץאנשישלשיפוטם
מאמצעפריש,שלהמוקדמיםבמחזותיוכברניכרים"אנדורה"ביסוד
 ,) 11שרים"הם"ושרבהמחזהאתפרישכתב 1945בשנתהארבעים.שברת

הם"ושרבלהספד"."ניסיוןלוקוראשהמחברסרריאליסטימלחמהמחזה
קרוייםאפילוהגרמניםהשביח.העולםלמלחמתבבירורמכרוןשרים"

גםרכןמוגדרת,אינהשנפגעמטוסצררתשלשלאומיותושעהגרמנים,
המחזה.תחילתלפניבדיוקלהורגהמוצאיםערובה,בנישללאומיותם

מסבךמוצאולמצואהאשמה,בעייתאתלבררמנסהשרים"הם"ושדב
המעדיהעובדהלמחזה,פתיחהמילותכמההוסיףפרישההדדית.השנאה

בהקדמהלכוונתו.יירדהצופהארשהקוראלכך,חשיבותייחסהואכי
למאורעות.במישריןאי-השתייכותובנקודתפרישנרגעאףזר

וישבעינינו,במציאות)שקרה(מהזאתראינולאאף"אנו
אוליאשרהיחידה,העובדההדיבור.בכלללנריאההאםלשאול,
הדבריםאתחזינושלאשאנו,בכך,טמונהלעדות,אותנומכשירה
קיים".זאתבכלהספקנקמה.שלפיתוימכלמשוחרריםמבשרנו,

כבןהתנצלות,שלמיליםכמהלשלבלנחרץמוצאכ,ןאםפריש,
מאי-ההשתתפות,הנובעתהאובייקטיביות,אתמביאהואבריטואלית.לארץ

שאברמשרםספק.דברינמחזאתבכלמשמיעחראזאתעםיחד ;כמעלה
 'ב.ז\ח'פנייcבנ.דבלחדבח,ריייcב vח'lויחבפיג'lויםחייב'שאברומשום
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מזכירפרישמקסאשראובייקטיביותאותה ;שהיהבמהושובשוב

יכוליםאנואיןזאת,עם ;הדבריםמטבעבנולהיותיכולהאינהארתה,
מכשירדווקאהאומהסבלכילנרונראהפריש,שלדעתועםלהזדהות

כמרשלאזה,במחזהואגב,האחרים.אתמאשריותרלעדות,אותנו

ומגןהמתהיהודיצירו ;היהודיםאתכללפרישמזכירלאב"אנדררה",
היה(לראבלב.דסמליחראזדרקאמפשבהרצאתהספרכריכתשעלהדוד

אתלהגדילנועדהכריכהשצידוהיינוסבוריםבארץשיצאספרזה
התפוצה).

"אנדורה".כעלילתרבמתחבעלתאומרוכזתאינההמחזהשלעלילתו
שנועדוהדיאלוגיםהמחבר.אתהמטרידההמוסריתלבעיהמשניתהעלילה
להגיעכדיהעיקר.הםהםמחשבה,ודרכישונותאידיאולוגיותלשקף

והוא ;הצדדיםשניאתפרישמדובבשאפשר,כמהעדכוללניתלהשקפה
מכבלימסויימת,במידהשנשתחררו,לאחרמותם,לאחרדווקאאותםמפ.כיש

השיחהבמשךגרמניים.וקציןחיילשלבהופעתםפותחהמחזההגשמיות.
עשריםשלבקבוצההקצין,בפקודתעתה,זהירהשהחיילמתברר,שביניהם

שלמצפונווילדים.נשיםזקנים,אלההיוערובה.כבניששימשואיש,ואחד
הכומר,אתגםלהרוגעליומצווההקציןוכאשרמעשה,אחרנתעוררהחייל
מגיעקארל,החייל,כעריק.נמלטהוא-פקודהלפיקבר,לקרבנותשחפר
לנו,(כידועהברית.צבאותמטוסיע"יהרףבליהמופצצתמולדתו,לעיר

רבהכהעוצמהבעלתהפצצהדרזדן,העירהפצצתעלהגרמניםמסתמכים
כעל-אש,שלגלכגוןאז,עדמוכרותבלתיתופעותאליהשנתלוועד

שלאמוהנאציים).המלחמהמפשעינופלשאינוהמלחמה,מפשעיאחד
אינוקארללו.מצפיםעדייןהתינוקעםאשתובהפצצה,נהרגהקארל
זאתלעומתעיניים.בכיליוןציפהלהפגישהאשתו,עםפגישהלידימגיע
שלהופעתולפניכבדות.האשמותזהשלבפניוומטיחבאביופוגשהוא
בהפצצותיהםאשרהארייב,צבאותהגרמנים.בצדקתהאבבטוחהבן,

חייל.נהירתולקחלמדהבןואילובעיניו.השטןצבאותהםאשתו,נהרגה
בכלבגדהפרטייםבחייוכיעלבמקצועו,מורהאביו,אתמאשיםהוא

מתאב,דקארלבכיתה.רושםברובלהטיףידעלהםנעלים,אידיאליםאותם
בעוולתאותושינבעהבןמרתאשרהאב, ;עריקבתורלהיתפסשלאכדי

הבןאשת ;לשעברהמצטיידתלמידוע"יבירייה,להורגמוצאהמשטר,
נוספת.בהפצצהנהרגיםוהתינוק

הברית.צבאותשלמפציץשלצוותבצורתמופיע,שכנגדהצדגם
כלכולו.המחזהשלהיסודיתלבעיהמגיעיםאנוועתהנפגע.המפציץ
הכומרהערובה.בנילהורגהוצאובררם ":jמבארתויח,דמזדמניםהמתים
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המתיםהחדשים.האורחיםאתמקבל-הקבריםאתשכרהלאחרשבררה-
ההדורים.אתמיישרכשהכומרמשותפת,להבנההדרךאתביניהםמוצאים

פתחהמחזההצדדים.שנישלמעשיהםאתואיברשכברכאן,לזכרויש
מפשע.חפיםקררבנרתשללהרוגהאכזריתההרצאהלאחרהחיילבהתמרדות

לאחרהמחזה).שלשמרוממנהברקע,נשמעתאלהמתיםשל(שירתם
החייל.שלעמדבניהשלווים,האזרחיםנגדהמכוונתבהפצצהחזינומכן

לעברקצתנוסההנטלגםאםהאשמה,בכרבדמכריעאיברעצמוהסופר
 :המתהסייסיםלמפקדאומרהכומראךהגרמנים.

סרבים."אנשיםשהיינואומרתזאתאיןכקררבנרת,מתנואם"גם

עונה,הכומר-הפשעיםאתביצעואשראלה,עלמהשואלהמפקד
שהואדבר,שלפירושוהאםעצמו.שלולחטאיולדאוגואישאישכלשעל
שאינוערבה,הכנסיהאישואילולדעת.המפקדמבקש- ?לרוצחיוסולח
הכומר ?המתיםשלבקיומםהטעםומהולסלוח.ולאלשפוטלארשאי

משיב:

שיכולנוהחייםאתשנכירעדכאן,נמצאיםשכולנו"סבורני,

והגאולה."הקללההחוסה,זרכאן.נהיהאזעדיחדיו,לחיות
החייונואילוהנכונה.הדרךאתלמצואמתחיליםניניהם,המתים,

להתערבהמתיםשלניסיונםמחדש.השגיאותכלעללחזורעומדיםעדיין
אתרואיםאינםהחיים-לכישלוןמראשנדיוןהחייםבארצותבמתרחש
מהאתלהביןיכוליםואינםיודעים\ןינםהם ;נהםחשיםאינםהמתים,
לחיים.שמעברבמציאותלהכירמתחיליםשהמתים
טרםכאשרהמחזה,כתיבתבשעתסברושהיהאר-סברופרישהאם

למתוחישכי-המלחמהבזמןשנתרחשמהעלמדוייקיםפרסיםנודעו
עלהמחשבה-להיותצריכההשאיפהעיקרכי ;העברחשבוןתחתקו

מרנניםאידאםיותר,סרבלעתידלהגיעאפשרותאידרכי jיותרסרבעתיד
להסכיםאפשרהאם-אולםהוא.שכךהנראהכפי ?ולסלוחלשכוח
שקררבנרתירלרוצח,פררתאהצדקהמשוםבכךישלמשל,האם, ?לזאת
האם-אחרותובמילים ?גמוריםצדיקיםכולםהיולאהםאף

והןהפושעלגביהןלהאחדשקנה·מידההאבסולוטית,האובייקטיביות
איברזרבדרךהפיתררןהאם ?העליוןהמוסריהצרבאמתהיאהסובל,לגבי

 ?מדיוברחקל

העולםמלחמתשנושאלהדגישעלינומוטעה,ורשםלעוררלאכדי
בכללותה.פרישמקסביצירתהמרכזיהנושאאופן,נשוםאינו,חשביה
עוסקיםשאברבנושאנרגעשהואמכיווןהנזכר,המחזהאתכדוגמההבאנו

ספריוזר.לתמסיקהנזקקשוריצרישסופרהעובדה,מפתיעהוכאמור, ;נו
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אבינורגיטה

-המרדרניהאדםשלהמירחדרתבבעירתירערסקיםכרלםפריש.מקסשל
מןאחדזה.מרכזינרשאשלהאספקטיםאחדאלאאיברהקררברהעבר

בערלםהפרטאתהמתאר ,) 12פאבר""הרמרהראשלרהמענייניםהררמאנים

טכנרקראטי.

ומחזאי.ררמאניסטןהרא jבמחזהאיברפרישמקסשליצירתןעיקר
הירכהגם(דירנמטמחזאי.ראשרןבקרהראזאת,לערמתדירנמט,פריזריו

דירנמטשלהשפעתורבהציינו,שכברכפיותסריטים).תסכיתיםלכתוב

הגברתשל"ביקורה-שבמחזרתירהמפורסמים.מןהמודרנית.הבמהעל

שומרדירנמט ,)ג s"הפיזיקאים"מיסיסיפי,"מרשל"נישראירהזקנה",
"אבסטרקטי"·בסגנרןכותבאיברחרא jהמסורתיתהצרדהעלבמחזרתיר

ערלם,מלחמרתשתישראתה ,-20ההמאהשלהרוחהלךשלר,המודרניות
איןלערלםבצררה.ולאבתרכןאצלרמתבטאיםאטום,ופצצתהמרביטבח
סארקאסטי,הואזהצחוקאךצוחק,שהואישמבדר.ארעליזסיוםאצלו

דירנמט,שלהמדהיםהסארקאזםלעומתהאנושות.חשבוןעלהיאוהבדיחה
ובלתיתמימיםשעשועיםהןרויליאמסטנסיכגוןמחזאישלהפרברסיותהרי

משכנעים.

"ממלאהמחזההואהמודרניתהגרמניתבספרותמברדדהעומדמחזה

חריף.ופולמוסרוחותסערתעורראשרמחזההרכהוט,לדולףהמקרם"
השניםשלספרותיתיצירהששרםלמימדים,הגיעהבפרשהההתעניינות
אלהקצהמןמנרגזותהירהמחזהעלהוערתלעררו.זכתהלאהאחרונות

היהודים,השמדתשלהברואהפשעסביבהסרבבמחזהשכתבהרכהרט,הקצה.

הצירעלהסרערהוויכוחבשלדרוקא.באנטישמיותהשאר,ביןהראשם,-

אתמלכתחילהביטלררביםזרית.לקרןהאמנותיתההערכהנדחקההרעיוני
שאינהגישה-הרעיוניהנרשאחשיברתבשלהמחזה,שלהאמנותיעוכר

קרארלאבירתוהנלהביםהמתררכחיםמבידשרביםכך,עלנרסיףהרגנת.
עלכישהושמעה,האשמהאתלהסביראפשרבזאתרק jהמחזהאתכלל
מאשמה.הגרמניהעםאתלבקרתהרכהרטמנסההאפיפיורהאשמתידי

ראשאומרת,עליהאלוהיםשלמקרמרממלאהראהמקרם""ממלא
שבמרצאבידיו,מסרריםפטררססנטשמפתחותהאישהקאתרלית,הכנסיה

המחזהבררמא.הירשבהאפיפיורמאמינים,מיליונישלגררלםתלריפיהר
המלחמהבזמןאשרהשנים-עשר,פירסעלוחריפהעזההתקפההוא

אלאהאמונה,לצולאהפוליטיקה,לצראלאהמוסר,לצרלאהאזיןהגדולה
אינוהאפיפיורכילהדגיש,ישבחול.אלאבקרוש,עסקרלאהכרח,לצר

הגרמניים,המפקדיםהגרמנים.הםהפושעים,הרשעים,המחזה.של"הרשע"
קנה-מידהכלאיבדוהםכררברטים.רובםפרעליםההשמדה,מחנותמארגני
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משרדיתעבודהזרחיתהכאילוההשמדהבמלאכתועוסקיםלרע,טובביד
בהחלטנורמלייםשאנשיםכ,ןעלהמחברחרזופעםמידירגילה.יומיומית

המלחמהלאחרחזוראנשיםאותםבירתו.הברואיםהפשעיםאתביצעו
לאחותמת.בהםהשאירלאהעבר ;מסודרתבחברההנהרגחייםלאורח

המפחידהאספקטזהר ;רגיליםאנשיםאלא-מטרופיםלאמלידה,פושעים
מתוךידיעה,מתוךהחוטאהיחידחרא"הדוקטור".חראמאלהשרנהביותר.
כאלוהיםאושוויץ.מחנהשלהמרותמלאךחראזה"דוקטור"ברורה.הכרה

 ;לחסדארלשבטהתמרתהבניאתשופטאדמותעליהדוקטורכןבשמים,
-הנוראיםחטאיוואתשמים,כלפיכאתגרקידמואתוראההדוקטור
על-ידילאיבחרןניתןאיברהמוחלטהרעהאל.לאי-קירםחותכתכהוכחה
קררבנרתיר ;מטופחנאה,גברהואהדוקטור :להיפרחיצוני.כיערו

לכן, ;אנושיתחולשהרכלרגשכלבראיןאמרן.ברנוטיםהמהופנטים
זאתגרשטיידאתהטוב,נציגיאתבקלותחראמכריעדבר,שלבסופר

כלירת.מוסרוללארחמיםללאריקודו,
לדעתהמלמדנרקוריוז,עללהעירישהדרקטרר,שללזמרתונקשר

שלנסופר :הקרובלעברםביחסאטומיםעדייןהגרמניםורבמידהבאיזו
בארםקאמפס,ה.חרמןמאתנאום,שלקטעישררברלט,בהרצאתהספר,

בראםהרכהרט.לדולף )!(הארפטמןגרהרדטפרסחלוקתלרגלישהושמע
גרמניםכילהניח,ישכ"סרפר-גנלס'.'הדוקטורזמרתאתמגדירזהנכבד

כאשראךנארשרריץ,נהרגיםשהידבסדריםבדיוקהתעניינומעטים

 ...המדוברנמהזאתבכללדעתרצדיספררתי,פרסחלוקתלטקסמתכוננים
אלאאינההרכהרטשלהפרובלמטיקהכיאותנו,מלמדלאזהפרטהאם

שלהשטניםכוחלערמתעצמו.המחזהאלנאבחזרואך ?המעטיםנחלת
הואגרשטיידהגרמניהקציןמפלה.שסופםהטוב,כדחותעומדיםהדוקטור

המחזהאזלםדמיונית,זמרתהואפרנטאנהריקודוהכומרהיסטורית.זמרת
שנפחדומהםהנאצי,למשטרשהתנגדוכמריםכמהשללזכרםמוקדשנדלו
ריכוז.במחנותנפשם

הללו,הקטניםשנינידעומדהאלוהים,שלהמקדםממלאהאפיפיור,
הואהטוב.עםמזדההראינוהרעעםמזדההאיברחראוהרע.הטובניד

כוחלאבעיניוהואהכנסיהשלונדחההכנסיה,שלנדחהבשמירתמעוניין
הנוקטהיחי,דאיברהאפיפיוראיתן.פיננסיוכוחמדיניתהשפעהאלארוחני,

שלאואישים,עמיםהידהגרמנים.שלהאימיםמעשימדלפאסיניתבעמדה
לכךנדרשוכאשרעוזרת,ידהושיטוולאהיהודים,השמדתעלכללהגינו
ההשמדה).למחברתמפציציםלשלוחהבריטיםשלהעקשניסירובםלנר(זכור
פטררסכסנגדדווקאשלדהפרלמיקהאתהרכהרטמכורןכן,אםמדוע,
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בעליכלמאשריותררמהבעמדהנמצאשהאפיפיורהיא,הסיבהזהקד.רש

מבחינותיותר.גדולותהמוסריותרחובותיו ;החילונייםוההשפעההכרח
המקדם"."ממלאשלמשמערתומלואאתלקלוטלנרדווקאקשהמסריימרת

הקאתרלית,הכבסיהשלהעצוםכוחהאתלהעריךמסרגליםאיננואוליאברכי
ברובנו,אבר,כולו.הנוצריבעולםהאפיפיורשלהאדירההשפעתוואת

אמיתית.דתיתלסמכותכפופיםואיננושלנר,העולםבתפישתמארדחילוניים
הוואתיקך.עלהוכהוטשלהתקפתומסמלתמהלהשיג,לבוקשהכךעל

נהירלאחילונית,סמכותעלבעינינועולהאינהדתיתשסמכותמכיורן
העולם.שלהמוסריתהרגללפשיטתכסמלבאפיפיורהסופרבחרמדועלבר
מקרית·היאהמקום"ב"ממלאהפוליטיקהכיולחשובלשגותעלוליםאבר

כך.הדברואיד ;שרירותית

הטענה,הושמעההרכהוטכבגדנוספת.נקודהעלכאךלהתעכביש
מופרכתזרטענההאפיפיור.אתבהאשימוהגרמנים,אתלטהרמבקששהוא

 ;גרשטייזהואהמחזהבמשךהמופיעוהיחידהאחדהטוב""הגרמנימעיקרה.
כבאמופיעאיברעצמוגרשטייזקודרים.בצבעיםמצוייריםהגרמניםשאר

היחדיבריתובך :עמובביבידבמאבקוברדדהוא ;אחריםרביםשלכרחם
גרמני,בכרמומלבחורבמבעהוכהרט(אגב, ;האיטלקיהכומרריקודו,הוא
המשטרכבגדשמחוגרמנייםכמריםהיושכך-זאתלעשותהיהשיכולהגם

באושוויץ,למותלגרשטייזברתךרהרכהוט ;ריכוז)במחברתבאכזריותוברצחו
שלסופו :שובההבראה,כפיההיסטורית,(האמתגרמניים.תלייניםבדיי

הברית).חיילותמדיימותראתמצאשחראוייתכןבערפל,לוטהגרשטייז
אתמחייבתרקהיא-הגרמניםאתמטהרתאינההאפיפיורשלשתיקתו

לפעול.במקוםהצ,דמןעמדואשראלה,
על·העוסקהמודרני,המחזהמןאפית.במתכונתבנויהמקדם""ממלא

מחזהלעברחדהבתפניתפוניםאבוובבעיותיו.בתסביכיובפרט,פי-ורב
בירתוהקשותהבעיותהךהמרכזיותושבעיותיוהכלל,בגדולהעוסקזה,

המוסריתהאחריותבעיתהאדם,שבלבהרעבעית :האדםבפניהעומדות
כאחת.והחילוניתהדתיתהאמונהערעורבעיתאח,דכלעלהמוטלת
כיובהאמינוהכנסיה,לעמדתגדולכהערךבייחסוהרכהרט,צדקהאם
תיזהזההיסטוריהמהלךאתמשבהחיתההאפיפיורמצדישירההתערבות

המקום"ש"ממלאבדבר,ספקאידאולםלהוכחה.ניתבתאיבהכמרבךזו,
המוסרי.מאזנםאתמחדשולעררךמשלוותםלהתעוררמאודרביםהכריח

המקום",מ"ממלאלגמרישונהמחזהבכתבאושוויץמשפטיבעקבות
הואוריספטרוריס.פטרמאת"החקירה"למחזההכוונהנושאאותועל

וריספטרגםכךזק"ש,בליכמרמגרמניה.להגרבאלץ-1934ביהודי.ממוצא
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הספרותעלובסקירותבאגתרלרגי.רתהואמופיעכמרה,שורדי.לאזרחהפן
 1גרמניסופראיזהוהמדרייקת-ההגדרהשאלתאתערודנוכברהגרמנית.

העםבזשלמחזהכילגרנראהמקרם,מכלתשרנה.מצאנולאלשאלה
עצמם.הגרמניםשלהרוחהלןעללהעידיכולאינואושוויץעלהיהודי

במאתגרמניהדעות,לכלשהוא,הונהרט,שלשמחזהולומראיזגםאגב,
ורבאפילוארהגרמנים,ורבשלהודחהלןאתמשקףבאמתהאחוזים,

בספורתהנפוצההגישההריכה,עדשראינונפיהגרמניים.האינטלקטואלים

המשטראתשולליםהכלגםאם-הרכהרטשלמגישתורבהבמידהשרנה
שיורת.-11בנאררטרריה"החקירה"אתמגדירוריסמוסרית.שלילההנאצי

השוברתבעדריותהשתמשוריספטר . 1965בשנתלאוריצאהמחזה
כביכולהדבריםאתלמסרו-המחברשלשאיפתובמשפט.שהושמעו

בחרמותכללמרדיםאינםהמואשמיםעמדה.נקיטהללאבאובייקטיביות,
האחרונההמילההנאשמים.שלסניגורםגםכןביצעו.אשרהפשעים
טעםאין-לגרהיזרעותהטענותעלחוזריםוהםלנאשמים.דווקאניתנת

אתמילאורקבמלחמה jשהיהמהשל.ושרב,שובמחודשת,בהעלאה
לדין,אותםהתובעיםואלה jכןבשלולהאשימםלבואעתהואיןחובתם,

טענוונברפוליטיים.אינטרסיםעקבאלאהצדק,למעןזאתעושיםאינם
ולאלה,שנתנווןמזוהפוכהתוצאהביצירתומשיגשהואהמחבר,ננגד
קורבנותעםולאאושוויץ,פושעיעםלהזדהותעלוליםהמאזיניםמביןמעט

הפושעים,עםלהסכיםשמסוגלמינילהשיב,רקאפשרזרלטענהאושוויץ.

נלשהיא.ספרותיתיצירהע"ימשתכנעהיהלאממילא
שנתבהמחזהעםאלא ,) 9"החקירה"עםלאוריספטרהגיעלפירסום

המשונההשםבעלהמחזההואהלוא . 48בןנברבהיותוכן,לפנישנה
השחקניםקבוצתעל-ידימוצגתמארא,פארלי'אןשלורציחתו"רדיפתו

וריס,פטר ,) 8סאד"זההאדוןשלבהדרכתובשארנטרןהמחסהביתשל
הספרותיתזוכראתמצאלאמנות,ומאמנותלארץמארץנרדדפליט,מהגר,
"אבסורדי"·ולא"מטרוף"אינוזרותו,למר.דתהנדיון,המחזהמאוחר.בגיל
להדגשהזוכהשבוהעגומההחברתיתהבשורהפוליטי-סוציאלי.מחזהזהר

במוסדאותםנלאהשהחברהנפשחוליע"ימושמעתכשהיאמיוחדת,

סגור.

הסופריםואלהוומאן,אללבסוףמגיעיםאנווהמחזההתסכיתמן

מןהאחרונות.השניםשלבירתווהמוכריםבירתוהמפורסמיםהגרמניים
לגבולותמחוץבירתוהמוכריםומןבימינו,הגרמנייםבמספריםהבולטים
ניכרתהדתיתואמונתוקאתרלי,סופרהואבל .בלהיינריןהואמולדתם,
עלהאדם,אתמחפשבלדוגמתית.נוקשה,אמונהזראיןאולםבנתיבתו.
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ר 1אנינגיסה

החררהמניבשיקוףהסרפדשלחובתואתוראההואהמוסריות.חרבותיו
בלהיינרידשלהבירגראפיהאקטואליות.מוסריותבעירתלפתרוןוכבסירן
עבדבצעירותו . 1917בשנתבקלן,נולדהואהדרו.תולדותאתמשקפת
גרייסקצרזמןלאחראולםגרמניסטיקה,ללמודהחללספרים.מסחרבבית
פעמיםארבע . 1945-1939המלחמה,ימיכלמשךבצבאשרתהואלצבא.
ועבדבלימודיוהמשירשחזרלאחרוהאמריקני.האנגליבשביהיהנפצע,
חירםעדבלב.דבכתיבהעוסקחראשנתפרסםמאזאחיו.שלבנגריה
שלבכתיבתומשתקפיםהללוהפרטיםכלקלן.מולדתו,בעירבלמתגורר
חראספריו,במרביתהרקע,יצירתו.במרכזעומדתקלןהעירבל.היינריך

דתיסמלבאופק,בבהירותמסתמןהמפורסםכשהדרםקלן,העירברף
בגילרקבכתיבהלהתחילבלהיהיכולגילו,בניכשארכאח.דוחילוני
חופשהרוחאנשיולשארלרניתןהמלחמהסירםלאחררקיחסית.מארחו
פרסקבלתעםלובאהראשוןפירסרמר . 28בןאזהיהבלהיינריו ;הביטוי
 ;חותמתעליוהטביעבצבאהממושךשיוותר . 1951בשנת , 47קבוצת

משקפיםהראשוניםספריובכוח.השימושאתומתעבאנטי-מיליטריסטחרא
מאוחריםספרים ) 14 "?בן-אדםהיית,"היכןהררמאןכמרהמלחמה,את

אנשים,שלההורסיםבחייהםמטפלים ) 15מילה"אףהגה"ולאכגרןיותר,
ללא"ביתתוצאותיה.ארהמלחמהמאורעותעללהתגבריכלולאאשר

"ביליארדהעלובה.חלקןומנתהמלחמהאלמנותעלמספר ) 16שומר"
הרחוקכן(רעלבלשלספריומביןבירתוהקאתרליהוא ) 17רחצי"בתשע

בדרךהמציאותאתלפרשבלמבקשכאןעולמו).בתפישתבירתולנר
ל"נסלועגבלשלהסאטירייםמסיפוריוחלקדתית.מיסטיפיקציהשל

המחודשת.שבגרמניההכלכלי"
מחוץבירתוהידועיםהגרמנייםהסרפדיםאחדחראבלהיינריך

נובעת,שלוהפרפרלארירתלשוברת.להרבהניתרגמרספריוארצם.לגבולות
בן-אדם?"היית,"היכןהררמאןמובהק.אנטי-נאצימהיותרגםכמרבן,

בלמביאהספרבראשהמלחמה.שלהשחרחסרתהאכזריותאתמתאר
הוא,מקרהלא(ובוודאיאכסרפריסךרהאנטראןמדברילקרחהציטטה
שכנג,דהצדלמעןונפלשלחםסופר,שלדבריואתלצטטבוחרשבל

 :מספר)חראעליהעצמהמלחמהבאותה
הסהרה,כיבושדואר,קרריכינון ;בהרפתקאותזכיתי"פעם

רקהיאאמיתית.הרפתקהאינההמלחמהאך-דורם-אמריקה
להרפתקה.תחליף

הטיפוס."כמרמחלה.היאהמלחמה
שהשתוללשעהבמלחמה.היועצמו,בלכמרבל,שלהאנטי-גיבורים
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העריצות.למעןנוספותארצותלכבושהםיצאובגרמניההנאציהמשטר
מןאותםפוטרתאיבהובהרגו,סבלושהםבמלחמה,היושהםהעובדה
בלמביאאכסרפריסךזהאבטראןשלדבריומלבדשבעשה.למההאחריות
הקר,תיארדררשלמיומניולקרחהזרציטטהספרר.בראשנוספתציטטה
משןאשרההיטלריסטי,לשלטוןבסתרמתנגדגרמני,דעות,הרגהקאתרלי

 :ארצולבביהאשמותרצוףיומןבסתרניהלהמלחמהשברתכל
בפניתירוץלמציאתגםרבים.שימושיםעולמית"לשואה

העולם."במלחמתהייתי-בן-אדם'?היית,היכןהאלוהים.
חרסושבה,המרנןחוסרהואבל,שלבספררשבמלחמה,הברוא
במזיד.וטעויותבשוגגטעויותטעויות,שלרצףהואהכלהמשמעות.

אםגיבורים,אנטי·(ארהגיבוריםמןוכמהכמהשלשמותםהוא,אופייני

החייליםאחדעצמם.שלהםהצדבאשמתהואיותר)קולעבמינוחלהשתמש
המוקשאותרהתפוצצותאותר.הטמינועצמםשהגרמניםמוקש,עלדורן

לעברבאשעוניםהםכןרעלעליהם,י.רריםכילחשוב,לרוסיםגורמת
הקטן,החייללהילחם.ולאלהיכנע,המבקשיםפצועים,שלאחרונהקבוצה
להעמיסלנחרץמצאשמפקדומשרםמרתו,אתמוצאפינקוהנפחדהחולה
הפוצעיםהםהבקבוקיםרסיסיאמיתי.טרקאיייןבקבוקימלאהתיבהעליו

הרריו.ביתסףעלמרתואתמוצאפייבהלזהחיילמורת.פצעיהצעיראת
בכנעשהואמשרםהכפר,לעברפגזיםיורהנודדתגרמניתעמדה

-עצמםבאמריקאיםמלקלועהיטב,נזהרתעמדהארתהלאמריקאים.
חוששת.היאהאחרוניםבאלהמהתגרות

פגישהיהודיה,נערהעםגרמניחיילפגישתהיאבר.רמאןהשיאנקודת

לפררבלמאטיקהרבההבנהלבללואיואמנםמתפורר.בעולםתקורהחסרת
מרתהאתמתארשהואמחשבתו,להלןהדברואופייניהמיוחדת.היהודית

זמירותשרהכשהיא-במחנההרצחנילמפקדמעלהמתבשאהאילרנה,של
הואאילרנה,שלמרתהאתמתארהיהישראלישאםברורקאתרלית.כנסיה
לכך.בדרמהמשהראר"התקררה"אתאחרונהכזמרהבפיהשםהיה

רצונם,למרותהנוראהלמערבולותהנקלעיםחיילים,אותםמלבד
האשמיםכאלה,גםהנזכרבספררבלמתארבלב.דפאסיביתהיאואשמתם
בנפשם,המופרעיםהפושעים,אתמאשריותרערדרבהובמידהבמעשים.

אתמתארהואכןהלואנורמליים"."אנשיםשלאטימותםאתמאשיםהוא

בטוחמרותלקראתיהודיםמשאבמכוניתהמסיעיםנהגים,שלהתנהגותם
 :ריכוזבמחנה

כלשהובמקרםועצר.ופיהקו,הגבריםהכביש.נתרוקן"לבסוף
הצדיהתיקיאתפרקוהםלנפרש.מנתעלצדדי,ברחובבכפר
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דקרתפחקופסאותפתחוהמימיות,מןוחריףחםקפהגמעושלהם,
רבאיטירתבנחתלעצמםומרחושוקול,דמתוכןוהוציאוועגולות
מרחובתוכנן,הריחוהחמאה,קופסאותאתפתחוהםכריכים.

נקניקעיגולישהוסיפולפניהלחםעלחמאהשלעבותשכברת
אכלוהגבריםפלפל.גרגירישזרואדום,היההנקניקגדולים.

בשלווה."
אתלקוראלהמחישבאהנהגיםסעודתשלכןכלהמפורטהתיאור

הגדולה.ההשמדהבמכונתבורגמהרריםהגרמנייםהנהגיםבל.שלכוונתו
כלואיםידםשעלשעהוהשתייה,האכילהמןשלמההנאהנהניםהם

למוותומיועדיםאווירוחוסר.וצמארעבבתנאימוחזקיםבמכונית,אנשים
מכללאותםמוציאההזולתלסבלהנהגיםשלאטימותםחטא.לאעלנורא
משרכביכמהחותכיםבתאווה,אוכליםשהנהגיםשעהאשמים.שאינםאלה,

מתחיליםהקולחים,הדםבזרמיהמתחלקיםאחרים, ;עורקיהםאתהמכונית
מרשלןמידהמכונה.דופןעל·המקלעתתבקתמכההנהגיםאחדרק.לזע
 :כןהדפיקותאתמגדירהבהירהרריהאילרנההס.

הדפיקות-המשמרדפיקותלקוללזעוק,הפסיקוכולם"אבל
יכולהיהלאאנושבצלםאדםבן ;רע.ומכשררתמאיימותנשמעו
 "• ..האנושיתהחברהמתחומייצאומזמןכבר ;כןלדפוק

המפורסמיםהגרמנייםהסופריםשניגרמניהלגבולותשמחוץדומה
זהצירוףגראס.וגינתובלהיינריןהםהמלחמהשלאחרהדורמןביותר
לזהזהיותרמנוגדיםסופריםשנילתאראיןשכןבירתו,שרירותיהוא

הררמאןבמסורתכותבבלהללו.הסופריםשנימאשרהאמנותיתבדרכם
ייעודבספרותרואהוהוא ;מודרניתהיאשלוהתמטיקהכיאםהקלאסי,
עשירה,בשפהג'ריס.לגייימסכתיבתובדרןקרובגראסגינתומוסרי.
משרבים,ברשאיםעלגראסכותבתיאור,שלמדהימהבאמנותאפי,נורחב
כשהרגששלאחריה,הימיםרעלהמלחמהעלמספרהואודוחים.מוזרים
אלאבל,שלכבכתיבתורגש,איןבכתיבתוגועל.שלרגשהואהעיקרי
מולדתו.עירעללכתובמרבהגראסגינתוגםכןבל,היינריןכמרלגלוג.
שהתמסרלפניגרמנים-פולנים.להוריםבןדנציג,העירילידהואגראס

כתבהואתפאורות.ציירצייר,פסל,אבנים,סתתכחקלאי,עבדלכתיבה
הרומאןעםרחבים.בחוגיםנתפרסמולאאשרושירים,מחזרתתחילה
בידזכה,הספרבינלאומי.לפירסרםהגיע ,) 18הפח""תוףשלו,הראשון

ביותר".הטובהלועזיל"ספרהמיועדהצרפתיבפרסהשאר,
מולדתו.עירלדנציגזיכרוןמצבתגראסמציבשל.והפרוזהבכתבי

רחיוגררבהעירהמלחמה,שלפניונציגשלהמיוחדההוריעלמספרהוא
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רעלהמלחמה,בזמןהעידעלמספוהואזה.בצדזהשדניםלאומיםבני
כןב"ידליסס",דבליןהעידאתג'דיסג'יימסשהנציחכשםהורסי.הכיבוש
ימיםאדתםשלדנציגהפח".ב"תדףדנציגהעידאתגואסגינתוהנציח

המנחילהעובדה-ההיסטוריתההתפתחותבתוקףקיימת,אינהיזtדב
תעודתי.מימןגואסשללספוד

גואסשלספוידשייכיםהביטויוכדשוהצורניהמיבגהמבחינת
הואהלשוניהעדשוהאחרונות.בשניםשנכתבוביותוהמרשימותליצירות

מבחינתמחושב.צורניכמיבנהזאת,בכלהנתון,שפעכמעט;בלתי·מוגבל
בירתו.פרובלמטייםחםגואסגינתושלספריווהתמטיקה,הנושאים
מקוםנרעדמבחיליםגופנייםלפרטיםהזרחה.מןמעטלאישבכתיבתו

הואגואס-מיניתהזדווגותלתיאורידקדווקאלאווכאזהכוונהנכב.ד
שלסופהתיארואתיזכרוהפח""תוףאתשקראמיכל .בירתוגדרניוב·

כולםמגיעיםראשוןיוםשלמשפחתיבטיולהגמד.אדסקושלאמראגגס,
הראשמןזה,אחובזהצלופחים,המוציאדייגחםדואיםשם jהיםלחרף

המחזה,מןלטירוףעדהנגעלתאגנס,הים.מןשלהאותומת,סרסשלהשלדי
בכמויותסרדיניםבחמאה,שמניםצלופחיםיומיוםלזלוללפתעמתחילה
מחו·קצוזמןכענדומתחהיאומעושנים.מטוגניםדגיםשמן,שלאדירות

שובלהקיאמתכוונתהיאהמתיםבאווןשעודבדמהרלאוסקוקיבה,עלת
שאיןהחודשים,שלרשתבןהעדנואתוהןוהצלופחיםהדגיםאתהןד·ז~רב,
עצמי,עלאנימעידההמאהב.ואםהבעלאםאביר,מיהובניודולדעת
לאכולמסוגלתהייתילאהפח""תוףמיקואלאחושלמהשבהשעוד

עם :אגנסשלנעלהמאצואט,שלמרתותיארואחו,תיארווישסרדינים.
שלו,הקרסצלבסמלאתלבלועמאצואטמנסחלדבציגהורסיםכגיסת

בירתו.מושכתבלתינצווהכך,כדיתוךבחבקוחראפתוחה,כשהסיבה
הפח""תוףגיבורמעוותות.עצמןהדמויותאלאהסיטואציות,דקלא

 ;חראמוצרנוגדוללשחדלעצמועלמעידואוסק •אדסקוהגמדחרא
אתאוסקושלואייתומשונה.למפלצתוגילמילדחפןחופשיתמבחיות
יודעיםאנואין,ולעולם jמקובלתבלתיואייהמזויתבהכרחהיאהעולם

ועכבו""חתולהנובלהגםגיבורו.השקפותעםהסרפדמזדההכמהעד
הערלהענקית,פיקהזהלגיבורמרזו.גיבורשלקורותיועלמספות
שנכרתותהחתולעצמאיים.חייםלהניתבוכאילווקופצת,נעהזיוודת,

החריג.אתלהכניעהעתידההחברה,סמלהוא
וגשמפגיןאינוהואמבותקת.-סאטיויתהיאגואסשלגישתו

באותהלגלוג,באותומתואריםהמשטריםכלהדברםי.במהלןמשתתףואינו
המשטרגואסשלשבספוירכ,ןעלעמדורכבווגועל.הסתייגותשלמידה
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זרבגישהישומאיים.כבפשערלארמגרחך,קטברביכעלוב,משתקףהנאצי
ל"אגדרתגמרוהרסכאןישאח,דמצדכאחד.השלילהומןהחיובמן

מאידךימים.אותםעלהזכורברתסביבלהתרקםשרבהמתחילותהגיבורים"
קלה.עבירהלביןכבדחטאבידהמבחיןמוסריקבה-מידהכאןאידגיסא,

שלהמגוחךהברווזיםהילוךאתלברהמראהההיסטורית,הפרספקטיבה
המניירותהבוווזי,שההילוךלשכוח,אידאולם jמצחיקההגרמני,הצבא

לבלתי-מסוכנים.הצועדיםאתהפכולא-טעם,לחרסועדהמגוחכות
מאוטיןשלבורמאביםישהיוםשלגרמניהעלחריפהחברתיתביקרות

"הבסמסתמןכבוכאד ,) 19חצרי"ו"זמןבפיליפסברוג""נישואיםזרלזו,

גרמנייםסופריםכהונהבעקבותיו.הבאההלבואטימותהמפורסם,הכלכלי"
העבר,אתשוכחאיברההורה,עלבדוברררלזו,גםכןאחרים,צעירים
הואהמיוחדתההורהלמציאותרוקאךבתרןהעוול.עקבותאתברומבקש
 1959ב"גרמניה.שבמזרחבפרמוןנולדירבסרן . 1934ילידירבסרן,ארבה

ירבסרןארבהפיוסםכהעדהמערבית.לגרמניההמזרחיתמגרמניהעבו
אכים",אודותהשלישי"הספריעקב",על"השערותררמאבים,שלרשה
 :ויחידאחדנושאעלדניםהללוהספריםשלרשה .) 20השקפות"ר"שתי

הואבלבד.פוליטי~יברזהגבולהגרמניות.שתיביןהעוברהגבולעל
מזרחבידביכרוקייםאנשים.ביןאףאלאמדיבות,ביןרקלאמפריד
להדגישאוהבירבסרןארבההאנשים.בידקומוניקציהחרסויש ;למערב

להיותמנסההוא"במלט".ולאלגרמניה,מגרמניה"עבו"הואכי
להשיגשואףשירבסרןהאובייקטיביותהגרמניות.שתיכלפיאובייקטיבי

להישארהמודגשרצונוסימפאטית.אובייקטיביותכך,לומראפשראםאיבה,
חסוהמוחלט,וביטחונובוררה,והשקפהעמדהעללהגןלאלדברים,מעבו

התנשאות.לידימביאים-כותבשהואמילהבכלוהדידקטי,ההומור
התרבותיתהמרושתכלעםשגראס,כשםמארד"גרמני"הואירבסרן

חמודוניהאדםשלהביכורבעיתכלקוסמופוליטי.הואשלו,הגרמנית
המרכזיתהבעיהזוהי jהגרמניותשתילבעייתירבסרןאצלמצטמצמת

מסתפקהואכןעל jמדרייקמדעי,להיותמבקשירבסרןכולו.בעולם
ואיברכמעטהוא jהחיצוניותותגובותיהןדמויותיושלמעשיהןבתיאור
חיות.חסרותהןהדמויותכןעלודגשיהן.מחשבותיהןלסבךלחדרומתיימר

הבעיהשלמיוחדאספקטבתיאורולתפושלעיתים,ירבסרן,מיטיבזאתבכל
מעוב-גומבי,עיתונאישלהתרשמויותיועלמספרהואכךכותב.הואעליה
באותהמדברשהואשלמרותלתדהמתו,שם,מגלהוהואלמזרח,הנוסע
הוקעעםהמילים,מרבןאיד-אותרהסובביםהאנשיםכמרשפה,

זהה.שלהן,האסוציאטיבי
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בזוועהאחורההבס

המייצגיםמשוררים,כמהשלשמותיהםאתלהזכירערדהראוימן
אצבסברגר,מגברםהבסהואידועהגרמנית.בשירההצעירהדוראת

שבתילידהר~אבצבסברגרשירים.מלבדומסרת,ביקורתדבריגםהכותב
טהרתעלהםשידיר ;אבצבסברגרשלגילובןהוארימקררףפטר . 1929

אתמררגבשטרן.כריסטיאןסגנוןשלהי.ררשהרא ;הפאררדיסטיהסגנון
אחר.בהקשרהזכרנו,כברסלןפארל

שמאארהגרמנית.בספורתמתמזגתהיוםשלהאוסטריתהספרות
שניה,מדרגהסרפדיםבידיבשארתהרגירבאליתהאוסטריתהספרות :נאמר
היאהיוםשלוריבהכאילוכמעטהכותבלרבט-הרלביה,אלכסנדרכגרן

אילזהכגרןחשרברתסופררתואילוההבסבררגית.האימפריהבירתעדיין
הגרמנית.הספרותשלהראשילזרםשייכרתבכמןראיבגבררגאייכיבגר
"ארית"אינהאייכינגראילזהבאוסטריה.כי.רםמתגוררותאינןשתיהן
אתמתארתהיאהפאשיסטי.המשטרבזמןמרדיפותסבלהכןעלטהורה,
איברזהספר ,) 21יותר"הגדולה"התקררהבספרהמלחמהבזמןנעוריה

היאאייכינגראילזהגםרהדימירן.המציאותגבולעלנעהואריאליסטי.
כיאםשירה,בעיקרכותבתבכמןאינגבררג ." 47"קבוצתשלתגלית

נרגעתבכמןאינגבררגגםותסכיתים.פורזהסיפוריכמהגםפירסמה

"ביןבסיפורכןההורה.לגביזהעברומשמעדתהנאציהעברבנושא
המלחמה.אחרשביםמעשרלמעלהבדדינה,"אבד .) 22ומטרופים""רוצחים

בביתנפגשתידידיםקבוצתשלנד".הזמןחשבוןזהר-המלחמהאחר
מלפניהואהידידיםחרגשיגרתית.פגישהזוהישלהם.המסורתיהקפה

וסבלושבשאורמהםוחזור,שהיגורמהםיהודים,ביניהםישהמלחמה.
שעברםכאלהגםוישלעזרו,שניסראריםישנרצחו,ומשפחותיהם

אח.דשולחןאליחדנדלםשרביושביםהםעתהנקי.איברכללהפוליטי

ולרעים,לטוביםנחלקהעולםכיאני,גםהייתי,סברו , 45אחרי"אז,

אפשרראיכמעטומשתנה.הולכתהחלוקהעכשיואבלבמוחלט.
מערוכיםשדבאברעתהנראה.בלתיתהליךהיהזהבדבר,לחדשהיה
 "· ..בזהזה

תקופתשלקרבןהיהאביהכל.זהקרבנות.הם"הקרבנות
אבלהיטלר,שלקרבנואחיהמרנארכיה,שלקרבןסבידרלפרס,

מתנורן?"אנילמהמבין,אתהלי,עוזרלאזה
מזמן"קאמראדים"מיפגשקפהאותרשלבמרתףמתקייםזמןנאותר

מרזו,אלמוני,אדםההם.הטוביםהזמניםמןשיריםשריםאלה ;המלחמה
המשולהביםהאנשים ;זעתראתלהםאומרשהואכנראהלשם,ניגש
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ו 1אבינגיטח

הואאליו,ניגשיםנוכחו,בפגישתוהחוג,מןשנייםכאשואותר.רוצחים
מת.כבו

הדם.אתידיכףעלואיתי---הביתהבבוקר"כשחזותי
מפנילאעלי,מגןהדםכאילוהדנו,עליהיהדרמהחרדתי.לא

ירכלולא,והזעם,הנקם,שאיפתהיאוש,שרגשותכדיאלאפציעה,
לא."לעולםערדלאלעזבני.שוב

עםנפתליםשם,בעליהסופריםודווקאהגרמניים,הסרפדים :ספקאין
רובשלגישתולגביסימפטרמאטיתגישתםהאםוהאשם.העבדמורשת

זהההגרמנייםהסופריםגישתהאםלדעת.יכוליםאנואיןזאת 1העם
הדנוהיהאילוהיה,.ומרזולא,המקריםשבמרביתכמובן- 1לגישתנו
המקויםבמרבית ?היוםשלגרמניהכלפיגישתנובעצם,ומהי,אחרת.

ניסוחשלפירושוזההלוא jהספריםאתודוחיםהכסףאתנוטליםאנו
תוכרת.יחסילאאךמסחר,יחסי-כגון

סלןפאולכותבשולמית,אפו,שעדותיומרגריטה,זהב,שערותיו
שלו.המוות"ב"פוגת

(ונבצרהגרמניהעםשלמסרייםחלקמטרידהללוהאפרשעוותזכו
העורכםיאלההויהעולם,וכדוןקטן).ארגדולחלקאםלדעתמאתנו

-לשגותלבראלושוב,האשמים.אלהכללאינםהנפשחשבוןאת
אלאהיהודית","הבעיהמןנובעיםאינםהנפשחשבוןלעוינתהנימוקים

בעיניהם,החשובהואהיהודיםשלגורלםלא jהגרמנית""הבעיהמן
שאיןעובדההגרמנית.המוסדיתוהוהביליטציההמוסריתאשמתםאלא
והגיעובמלחמהסבלואשויהודים,תולדותלתאולמשל,מעוניינים,הם

זהו-אחרבמקרםואםבישראלאםמחודש,קיוםשללאפשרותלבסוף
יותר,טעםחסרתשאלהואיןהדבר.וטבעיעליו,כותביםשאגרנושא

גרמניה"האם-הישישהקאנצלוכלפיבאוץכאןשכורנההשאלהמאשו
שזוהילומר,אפילואפשרישראל?"מדינתקירםלגביבאחוי.ותנושאת
המשונההרוחניהאקליםעלהמעידהשאלההצעד,ולמרבה jמבישהשאלה
לעומתלוע.ואםלטובאםלקיומנו,באחריותנושאיםעצמנואברשלבר.
הגרמנים,טובימביןרביםשאמורכפיהיא,היהודיםהשמדתשאלתזאת,

חשיםהגרמניםמביןהמצפוןבעלי jיהודיתשאלהולאגרמניתשאלה
התוצאותאתיותר.טובעתידלנכרתכדיהעבד,הבנתלדיילהגיעבצורך

רכלאחריותרכלחלקכללנראיןזרגרמניתבדילמהכיום.לדעתאיד
הדםכתמיאת ;שלנוכולושולמיתשלהאפרשעוותעלהאבלתפקדי.

עצמם.בנוחרתלטהרהגרמניםעלמרגריטהשלהזהובותבשערותיה
 1967מאי-ירני,
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ברינהיהודים

שלרינהגםלמעשהאתמזל.שלרינהאינהארמרים,היזם,שלרינה
הקיסררתשלקרסמרפרליטיתבירהארתה-שלשרםשלרינהאינהאתמזל

שלכלמטרופוליןמוניטיןיצאושלשרםשללווינההארסטרית-הרנגרית.
שרקקתבירהעירחיתההיאהנאה.חיישלאפיקרריאיגן-עדןושלתרבות

עלעמדהוכולהבהניבערששבריםמזרקן,בלהעתיקה,קיסררתשלחיים
המטררפרליןחיתהלאשרבהעולםמלחמרתשתישביןרינהההתפררררת.סף
ששהבתקטנה,ארץשלבירתהאלאהרמרגנית,בלתיענקית,קיסרותשל

אשרהבירה,בעירהתרכזוהששהמתרדמיליוניםשניתושבים.מיליון

רינהנזלה.המדינהשלהחדשיםלמימדיהביחסהיומדיגדוליםמימדיה
מתחתאזלם ;ההבסבררגיםמרושתשלמתפארתההתפרנסהעדייןזרחדשה
דרלפרס,רצחהפועלים,בריקדרת :התסיסההחלהכברההדררהלפסדה
עללאכאילרלכחרב,הסופריםהמשיכוובינתייםבמחתרת.נאציתתנרעה
מן :מענייןרמהמחר.להםישכאילויושבים,הםגעשהרשללרעו

המאהשלהילמןרינה,שלהררחנינופהאתקבעואשרהרביםהסופרים
יהודים.חורב,ואולירבים,היו-חשביההעולםמלחמתלערברעד 19ה"
עלהכריזוארדתם,אתשהמירומהםהיוליהדותם.שהתכחשומהםהיו

באמתאותםהוציאואלהפעולותאםספקדת.נטרליכאתאיסטים,עצמם
לשבחלעיתיםיהודים,תמידבשאורהסביבהלגבישכןיהדותם,מכלל
הזועם,הספרותשופטקראוס,קולרצהכאשרלמשל,הנה,לגנאי.ולרוב
הנושאעלרביםמכתביםהאחרונהקיבלהבזהובי,סידרניאתלאשהלשאת

כתבלאוילקההמפורסם.וילקהמדיהויינוהנפש,עדיןהמשוררמן
עלמהלאשהלשאתואריאינוכןועליהודי,חראקראוסקול :בפירוש
לגישור,ניתןהבלתיהעמוק,ההבדלעלרומזוחזררמזחראאולםברצויה.

ידידתושנשארההגםקראוס,עםסירוביהתחתנהלאואכןהשניים.שביד

 , 1899בשנת . 1913 " 14בשניםנתקיימההמכתביםחליפתימיר.סוףעד

קצרהדיגרסיההבאנולאהיהודית.הדתאתקרארסעזב , 25בןנהירתו

הגויים.בעינילפחותיהודי,נשארמומריהודישגםלהדגיש,כדיאלאזר,
לסופרים,עצמנוהגבלנורבים.יהודיםסופריםבווינהחיוכיאמרנו

-אחריםיוצריםשלמפורסמיםשמותמספרכאןלהזכירנשכחבלאולם
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ברינהיהדוים

היהודייםהסרפדיםאתפררי.דזיגמרנדשבכדג,ארנרלדמהלו,גוסטבכמר
כמהרקלהזכיראבריכולים .מאמרשלבמסגרתלמנותאפשררתאין

שניצלו,אותרו :שטחיתתמונהלקבלכדיביותר,המפורסמיםמביןשמות
רוט,ירסףצרוייג,סטפןטורברג,פריזריךוורפל,פראנץאלטנברג,פטר

פולגו,אלפרדבר-הופמן,ריכארדהופמנסטל,פרןהוגרשפרנו,מאנה
"הנקודהמעניינתהטבע,בדרךאותנו,רבים.מתוךמעטים-ברוךחרמן

תולדרתבתיאורכלשהישמותרשימתאחרלעקובמענייןאולםהיהודית".
הראשוןובשליש-19ההמאהשלהשביחבמחציתבווינהוהאמנותהספרות

אםאףהיהודים,השמותאחוזגדולמההדברהואמפתיע .-20ההמאהשל

זר.לפרשהמיוחדתלבתשומתלהקדישהעורךארהמחברבכוונתאין
נשמתה.אתונטלתם-היהודיםאתוינהשלהתרבותמןטלר

אףארהאחוזים,מאתבכליהודיםהםהללוהיהודיםכללא ,כאמור
איברלמשל,הופמנסטל,פרןהוגרשונים.שלביםכאןישאחוז.בחמישים

הגזעתורתחסידישלבעיניהםרקיהודיהואהיהודים.בעינייהודי
אביהמשפחה.שלהיוחסיןשושלתאתנמרץ,בקיצורכאן,נביאהעליון.

הגיעהופמןלייביצחקהאצולה.בתוארשזכההואהמשוררשלסבו
טקסטיל.במסחרעסקהוא . 25בןאזהיההוא . 1788בשנתמפראג,לווינה

מאיטליה.משיייבאכךשונות.ארצותהמקיףמסחרבנהצנועהמהתחלה
אתלרחילקהראשרןפרנץהקיסרלצבא.ספקהנראה,כפישימש,הוא

פרןלמשפחתהרפמןמשפחתחיתהמעתה . 1827בשנתהאצולהתראו
לדודאירקררבהיהודים,ארהדיעםנמנהלאפרנץהקיסרהרפמנסטל.
האוסטריתהמעצמהשלהכלכלהבחייהרפמןלייביצחקשלשזכרירתיר

יהרדיוהרפדלירעצירנענההקיסרהיהלאכן,לאשאם ;ניכריםהיר
יחדמסרות.שרמרסרב,יהרדיהיהלייביצחקאוסטרי.לאצילמפראג

 ;.רינהשלהיהודיתהקהילהלהקמתוכרתעשהרוטשיל,דמשפחתעם
בדרךצעדכברבווינההשניהדורהראשון.הקהילהועדראשהיהחרא

נשאהשושלת,מייסדשלבנוהרפמנסטל,פרןאוגוסטהאסימילאציה.
בימיררן.פרןפטרונלהאריסטרקרטית,קאתרליתממשפחהנערהלאשה

שייכים,היומעתה ;הגדולמהונהגדולחלקהמשפחהאיבדהאוגוסטשל
הוגרד"רהנמוכה.לאצולהמאשריותרהעילית,לבורגנותחברתי,בארפן

קאתולי.חינוךקיבלבמקצועו,דיןעורךאוגוסט,שלבנוהופמנסטל,פרן
הופמנסטלפרןהוגרלד"רנולד 1874בשנתקאתולית.אשהלונשאכאביו,

שנילאחראמנם,אציל.אוסטרי,רינאי, ;הוגרבשםהואאףשנקראבן,
לאבותרמתקרבהרפמנסטלפרןהוגרחוזרלנוצריות,נישואיםשלדרדרת

שלולתולדרתירלמוצארבקשריהודיה.אשהעםמתחתן-אבותיר
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אבינזוגיסה

ימירכלהעריץהמשוררכי ,להזכירענייןנעדרזהיהאלא ,הרפמנסטל
כתר 1914בשנתהאוסטרית.האימפריהסמלהאצולה,אתשלמההערצה

רהרמאניסטשנרןסופרקסטן,חרמןאומרמספריובאחדנלהב.מלחמהשיר
ארנכדים---"שניהם :צרוייגוסטפןהרפמנסטלפרןהוגרעלבדול,
האריסטוקרטיהאתהערץיהרפמנסטלפרןשהוגראלא ;רבניםשלנינים
להחליףאיןקסטןהרמז(אתהופמנסטל".פ.יןהרגואתהעריץצווייגוסטפן

"יידרמן"שכתב).ילדיםספריעלמתבססתתהילתושעיקרקסטנר,באריו
הוצגהביניים,מימימחזהשלפיוטיעיבודהרפמנסטל,שלאדם")("כל
התרבותשלאגדתיתלפרסוניפיקציהוהפךזלצבררגבחגיגותשנהמידי

הדפמנסטלמתוארהגרמנית,הספרותתולדותעלבספריםהאוסטרית.
המשורר,שלסבולמעשהאיטלקיה.אםבעלכאוסטריקרובותלעיתים
ממשפחהנערהלאשהנשאיהודי,היהשעדייןהרפמנסטל,פזןאוגוסט

באיטליה,משימסחרעסקישניהלהרפמן,לייביצחקאיטלקית.פטריצית
דלקאתרלים.לאיטלקיםבנרשלכזרמוגברתהתקרבותעלחשבלאוודאי
רחוקות.לעיתיםמוזכרתהופמנסטלשלהיהודיתהמורשתמקדם,מכל

האבוקה"."קראדסקרארס,קולשלמקרהוהואאחרלגמרימקרה
סופרקרארס,קולפקל"."דישהוציא,העתכתבשםעללושקראוכפי

כךכדיעדהמבוקריםשלזעמםאתעצמועללעדרוהצליחומבקר,
עלכברלדברשלא-ועדהעםקבלברלהרביץאגודףאנשיששכור
שכברכפיקראדס,הנייר.גבימעלעמושניהלוהחביביםהדבריםחילופי
לתאריך.חשיבותכאןיש . 1899בשנתהיהודיתהאמונהמכלליצאאמרנו,

ולטוהרהמידותלטוהרלרחםקראדס,שהוציאהמסקנה,היההזההמעשהכי
בווינהיושבהוא.אףבעטמדשךאחר,יהודידרייפדס.ממשפט-הספרות,

מענייןלגמרי.שרנהמסקנהדרייפרסממשפטהוציאהרצל,תיאדדדרהואאף
שתים-היהודית.הדתאתלעזיבתופירסרםכלנתןלאשקרארסהדבר,
כעבורואילובווינה.קולבננסיתקראדסקולנטבלמכןלאחרשנהעשרה
הדתמןאףנתייאשסימטריה)(איזונוספותשנהשתים-עשרהעוד

לתזותעורףופנההיהודית,הדתמןכןלפנישהתייאשכשםהקאתדלית,
קרארס,יעקבאביר,דינה.ילידהיהלאקראדסכיכא.ןנוסיףהכנסיה.
קול,נולדבבוהמיהבוהמית.מעיירהלווינההגיעהעשיר,ניירתעשיין

קראדס.יעקבשלוהאחרוןהתשיעיילדו
היהקראדסקולקרארס.אתהטרידהספק,ללאהיהודית,המורשה

חריףפרלמסןבדעותיו.פשרניובלתינוקשהנעלים,עקרונותבעלאדם
פניםבדשאהואשמאבר,יחשדושלאכדיאותז.יראואשריריבהיה,
הליבראלית,העיתונותאתדווקאלהתקיףהירכההיריבים,המחברתלאחד
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בירנהיהודים

קטנים,חוטאיםהתקיףהרבהפעמיםיהדויות.בידייםבררנהנתרנהשהיתה

עלשפךרהגרפריתהאשכלאתהגדולים.הפושעיםאללבשםולא
העמדותעלשקרים,עלהתריע ;ספררתועסקניסרפדיםשלראשיהם

הבמהעלהיטלרהופיעכאשרארלם ;בעיתרנרתשחיתותמעשיעלפנים,
זעתר.עלועירןשרםערלהלאהיטלרלאדוןביחסכיאמרהפוליטית,

שלשליהיר ;ה"אנשלרס"לפני , 1936בשנתנפטרקרארסשללמזלו
ביחסלנהרגעליהםכיצדבקלרת,דעתםעלמעליםהיווודאיהיטלר

לקרארס.
פרןלהרגרמאמרותיו.כמהשנצטטמבליקרארסמקוללהיפרדלנראל

אמר,בר-הרפמןעלבית-הספר".ספסלעל"גיתהקרארסקראהרפמנסטל

שלרהחדשהבנובלההשלישיתהשררהעלשניםכבר"עובדהראכי
האריס-עלשרבים".בבתי-שימרשרמילהמילהכלעלחרשבשחראמשרם
ביחסרקדגנרצירת.כמהכברמקיפהאצילותוכיאמר,בארמגרטנרטרקרט

בזעתר.מבריקועירןכלעלהלאלהיטלר
יהודייםואמניםסרפדיםהיוהיהודית,הדתאתעזבואשראלהלערמת

עםלמדיבולטפלירטניהלוארלםלאמונתם,התכחשולאאמנםאשר
חשדונאשרמארדזעםרררפלרררפל.פרנץהיהמאלהאחדהקאתרלית.הדת
"שירתנגרןבספריםהקאתרליתלדתנטייתוארלם,דתר.אתהמירניבר

כיייתכןלהכחשה.ניתנתאינה-רעודהאמרנה",אר"ברברהברנדט",
עמראתמלעזוברררפלאתמנערהיהודיםורדיפותההיטלריסטיהמשטר
לקאתרלירתמיסטיתמשיכהשחשאחר,יהודיסופרזר.קשהבשעהדווקא
לעירמגיעהיההואאך ;רינהסרפדיעםנמנהלאאשאש.שלרםהיה

סצרלני.פארלשלר,לאורהמוציאעםלהיפגשעל-מנתלעיתים,
כתבהמתפוררתההבסבררגיתהאימפריהעלבירתוהגדולהררמאןאת

קורבאלאבווינה,נולדלאהואאףררטירסףררט.ירסףיהרדי,סופר
נפטרהרא . 1894בשנתנורדי,בקרבתימים),אותם(שלהורסילגנרל

התנצר,לאמעולםייאוש..ועודףמשקהמעודף , 1939בפאריז, , 45בגיל
חידיבןהיהררטקאתרליים.רעיונותהואאףטיפחשניםכמהמשךאך

בחזית.לחםהראשונההעולםבמלחמתמנורדי.לווינההגיעאתםלהרריו.
ה"פרנקפררטרבשררתרפרנקפררט.ברליןבווינה,לעיתונאי,היהכךאחר

עררךהיהכברמכןלאחרשניםכמהאירופה.בכלנסיעותערךצייטרנג"
מלרןבבתיהתגוררהאחררנרתכשנותירחופשי.מרצוןולאמארנס,נסיעות
בציריך,בדרושה,בבריסל,בארסטנדה,באמסטרדם,בניצה,במרסיי,בווינה,
בקשייםהיהרתמדיהמידה,עליתרשרתההיהתמידבפאריז.ובעיקר
נניחרמתהבסכיזופרנהיחלתההיאוינאית.עםהתחתןבצעירותוכספיים.
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ו 1אבינגיסה

מלן'שלאשתועםשניםמשךורטחיגלרתרנשברתרוח.לחולימחסה
מהמבורג.וגרמניהקרבנישלבתםשחיתהאפריקאי,
שניםמשךרנה,בחריצותכותב,היההיוםמשךנערב.רקהשתכרורט

מזמיןהיהלאהגבוהההחברהמןוינאיששרםזה,ביתבלירנןנורדרבות.
ההנס·הקיסרותאתהמתאר"רדצקימרש",הררמאןאתכתבלביתו,אותז

הרבהאחריו.ארלפניואדםלתארההצליחשלאכפיהשוקעת,בדוגית
בלבד,ברפרוףשמראתמזכיריםהגרמניתהספרותשלהיסטוריהספרי
מעטיםהמזרחית.גליציהוילדייהודייםהרריםשלבנםהיהשהואמשרם
הגדוליםהאפיקניםכאחדהספרותי,להישגובהתאםאותרהמעריכיםהם
הקיסראתשתיארהואגליציה,ילידררט,יוסףהאוסטרית.הספרותשל

הגרמנית.בספרותלושנישאיןתיארויוסף,פרנץהאחרון,ההאבסבררגי

ב"אירנ",-יצאממנההיהודיתהחברהאתגםתיארררטיוסףאך

למשל.
לעטמחבריוכרביםשלאצררייג.סטפןהואאחראוסטרייהודיסופר
הואכיאומרת,זאתאיןהקאתרלית.הדתעםמעולםפלירטטלאהיהודיים,
ליהודיםמוקדשמיצירתומזעירמעטיהודיים.בנושאיםבמיוחדהתעניין

כיהוכיחה,מאונסהגלותהעולם.כאזרחעצמוראההואליהדות.אר
רמ"חבכלוינאיאלאהעולם,אזרחהיהלאהואנכרנה.חיתהלאראייתו
עצמוואיבדרינה,בליאוסטריה,בלילחיותיכולהיהלאהואאכויר.
בניגודפרידה).מכתבכתבהראשונהאל(חשביה.אשתועםיחדלעדת
לוהיוכספית.במצוקהלרגעאףנתרןהיהלאהגולים,מחבריולהרבה
העולם,רקלדאוג.צריךהיהלאחומריתומבחינהנוחיםרחייםידידים

פןסטעל .בכךלעמודיכולהיהלאוהואלרסיסים,התפורראהב,אותר
משופעצנוע,נפש,עדיןטוב,אדםהואכיהסופרים,ידידיוכלאמררצררייג

סטפןאבלטוב.סופרשהואעליואמרלאמהםאחדאףטובות.בתכונות

זה.עלבוןאפילולידדייונטרשלאטרב,כךכלבאופיהצטיידצררייג
מבחינהתמךהמסחררת,הצלחתונשלאותרהשמיצואשרמאלה,ברבים
העליבדגול,סופרמאן,היינריךקטנים.וסופריםגדוליםסופריםכספית,

מחברמוזיל,ררברטבירתו.מנרמסתבצררהכיאםפעם,לאצררייגאת
כתבשםארטרבירגראפירת.ושימרתבעזברנרהשאירתכונות",ללא"האיש

השאר:ביד

מזהן !חזיתיבהןהספרותיותבהצלחותאהרהראך"אם
לראותמבקשיםזאתולאחר !צררייגרסטפןגאיררגהרעדרסרדרמן

 "!רדקדנציהכסנוביזםלקהלהברזיחסאת

לאמוזילנכרן, 1צררייגסטפןדררקאמזרע-לשאולרקאפשרכאן
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ברינהיהידום

שגזלהואצררייגסטפןהאםאןספק.ללאלה,ראוישהיהלהערכהזכה
לאורביםפופולארי,סרפדהיהצרוייגסטפן 1התהילהעטרתאתממנו
סופרהיהלאגםהואאןגדול,סופוהיהלאהואזאת.לולסלוחיכלו
לקסמו.שבוייםוהיינוההתבגרות,בגילצררייגסטפןאתקראנוכולנוגרוע.
ללאררמאנטיקןבחיבה.מהולזלזולברוזלזלנווהתפכחנובגוברכןאחר

עלהאשלייהלקברירהזעמוהמציאות.עםלהשליםיכולהיהלאתקנה,
העולם.כאזרחהיהודי

סופו,אמנםהיהשלאמאר,דמפורסםיהודיעלקצרבסיפורונסיים
בימיישבטררצקימסריימת.תקופהבעירשההאולםוינאי,היהלאואף

התפרץבאוקטובר 1917בשנתצנטרל•;ב"קפהשחושיחקבווינה,גלותו

באפסואמרצ•רנין,הגראףהאוסטרי,החוץשרשללמשרד.והמזכיר
הריםלאכללמעלתווהודמהפכה'.'שיברוסיהמעלתו,"הרז :נשימה

מהאבל 1"אבל :אמררוקשעה,ארתהעסקבהםהמסמכיםמןואשראת
הקפהמןטררצקימראולי 1מהפכהברוסיהיחוללמי 1ההתרגשות

 " 1צנטול

 1966פברואר,

העוות:

קסטן.חרמןשלבספריולמצואאפשרלנושאביחסמענייןחרמו
Hermann Kesten : 

Dichter im Cafe, 1959. 
Lauter Literaten, 19.63. 
Meine Freunde, die Poeten, 1953. 
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הקרקעותומרדדהכפרהטירה,

 , 1924שנתליוניבשלישיהשחפת,ממחלתקפקא,פראנץנפטרכאשר

מפורסם""סופרהאישהיהלאואחת,הארבעיםשנתואתהוציאבטרם
אתהעריךזמןבאותוכבראשרהחוגאולםהמילה.שלהמקובלבמרבן
קפקאשלארונואחרצעדואשרהאבלים,האנשיםנבחר.חרגהיההסופר,

לפראגהובאוארונורינה,לידבסנטררירםנפטר(קפקאביוניבאחד-עשר
לאהיהודי,הקברותלביתבכירוןפראג,רחובותדרךימים)כמהכעבור

לאחרשנתפרסמומהםידועי-שם,אנשיםכברשהיומהםהנמושות.מןהיו

דיידובדו,דמאנסדיברמכן,לאחרימיםשמרנהשנתקיימהובאזכרהמכן.
שתדעתקופהלברא,העתידהקפקאתקופתעלקפקא,שלוהמסורהקרוב
וודאיהסרפד,אתשהעריכוככלא,ןהספרותי.מפעלואתכיאותלהעריך

העצום,הפירסרםאתלחזרתשעהבאותהואוהדיואוהביומסרגליםהיולא
הגזמה,שלחששללאלומראפשרמרתו.לאחרשניםלקפקאלושבא

העשרים.המאהשלבירתוהמפורסמיםהסרפדיםאחדהואקפקאשפרנץ
בהאיןהכל.ארמדתהיאאיןעדייןהריהרבה,אומרתזרקביעהואפילו

רקולאהרוח,אישלגביקפקאשלהמי.וחדתמשמעותראתלמצרתכדי
שלשמררוקאןאיברנירם,קפקא,שלשמרשכןבלב.דהורהאישלגבי
 :למושגהפןהשםוביצירתו.ברדבקמיסתרריןשלזיקאשרמפורסם,סופר

מערבית.תרבותבעלאדםכלשלבפירהשגורתראו,שםחרא"קפקאי"
ולזכור,להשתבחאנו(יכוליםפרוידשלבשמרגםנתארעלכןבדרמהמשהר

דווקאלארכיכאן,להוסיףלמותריהודים).היופרוידוהןקפקאהןכי

האמ,ןשלהאמיתירתכוונותיואתההולמתבצררהבמינוחמשתמשיםתמיד
השימושנעשהאםביןאולם, ;ביצירתווהתמצאותידעיהמתוןבכללאר

כימוכיחהוא-לא,אםרביןבכתביו,עמוקהידיעהמתוןקפקאשלבשמר
 ;המודרניהעולםשלמסרייםאספקטביצירתולבטאהצליחקפקאפרנץ
שזכרהסופריםומעטיםזה.אספקטלהגדרתבשמראנומשתמשיםכןעל

לכן.

אידבלב,דוטוביםלמעטיםידועקפקאשלשמרהיהחייובימיאם
שלושתמיצירתו.מזעירמעטאןבדפוסקפקאפיוסםשכן,תימה.בכן

לאחררקנתפרסמו ) 1ו"אמריקה""הטירה"המשפט",הגדוליםהרומאנים
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הקרקעותומודדהכפרהטירה,

לדייק(על-מנתשכתב.הקצריםהסיפוריםמןחלקגםוכןקפקא,שלמותו
קפקא,שלבחייךנדפס"אמריקה"הרומאזשלהראשוןהפרקכילציין,יש

-יצירותיואתמלפרסםנרתעשקפקאבלב,דזרולאעצמו).בפניכסיפור
עלעתהלהעלותמוזרהספרותי.עזבונואתלהשמידבצוואתוביקשהוא

במילה.מילהמתקיימת,צוואתוחיתהאכןאםמתרחשהיהמההדעת,
יצירותבמספרמתרוששתחיתההעשריםחמאתשספרותבזת,אינוהעניין

ואףאחת,ספרותיתיצירהעלעומדתאינהתקופהשלתרבותהגדולות.
הספרותעלקפקאשלשתשלכותי.ואלאיצירות.שלושאושתיםעללא
מוגזם,זהיהאלאשבוודאיעדכן,כלרחוקותהןהספרותיתהמחשבתועל
חסרההמודרניתהספרותהיתהקפקאצוואתקיוםשלשכמקרתנניח,אם

הםזהמסוגהשיקוליםשכלמובן,ממילאואופייני.מתותיסממןאיזה
הקיים,עלרקבביטחזןלדדןאנויכוליםשתרי ;בדבלהשערותבבחינת

חבלתי-קיים.עלולא
כתביוהשמדתאתלבקשלקפקאשגרםמ.הוכ,ןעללחשובגםמוזר

הואדפוסבאותיותשמואתלראותהאדםשליצרו ?אורראולאשעדיין
לאכאמור,קפקא,כנגדן.חסיניםמעטים ;ביותרחזקיצרכללבדרן
יצירתו,אתלפרסםחיהשיכולפיעלאףחי,בעודובפירסומיםהירכה
המתקרב,בקץכשהרגישירמז,בעוזבלעשותהגדילועודמיוח.דקושיללא

קשה ?יצירתןשלבערכההאמןפקפקהאםמפעלו.עלכליתלגזרובבקשו
שהאישומכתבי.ו,יומניוכתביו,מתוןלגמרי,שברורהגםבזאת,להאמין
נבעהושמאההחלטה.מקליולאלפעולהמהיריםמןלאהיה,הססן

הרגשיהואיצירתו.אתלהשליםהספיקלאקפקא ;יתרמגאוותהמישאלה
הפראגמנטרי,אופיהובשללד,מסוגלשהיהמתכלאתעשהלאשעדיין
ואולי l'זרהלביקורתאותתלחשוףרצהלאיצירתו,שלמושלםחבלתי
השערהזראן-ואולי l'תמררתבפניידאזלתהמרגישאדםשלחולשת
ביקשכןועלמותר,לפניוהשלמתרגעיתתחושתקפקאחש-וחרקה

ויידע.חכםמי l'האימתניתהקודרת,יצירתואתלהשמיד
לא(ואףהיחידתסופרקפקאאידתמיהת,מעוררש.הענייןככלאגב,

ביקשלמשל,גיל,וריר :זהכגוןמישאלהשהגתהיחיד)הגדולהסופר
שלד..הגדול.האפוסאתישמידכיאוגרסטרס,.הקיסרמןפטירתולפני

שלאכשםקפקא,שלהאחרוןרצונואתנורדמאנסקייםלאלמזלנו,
אלאער,דולאררירגיל.שלהאחרוןוצרנואתארגרסטרס.הקיסרקיים

ומסירותכישרוןעבודה,נורדמאנסתשקעיהכתבים,אתלהשמידשבמקרם

הספרות.בתולדותדופןיוצאמקרהלארד,ובהרצאתםבעריכתםקץאיד
מיכלרלהיהלא .......בר.דר,שלהענקיתעבודתואילמלאכיתמי,דלזכרויש
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ומקיפהשלמהנצררהקייםהיהלאמקרם,מכל ;קייםקפקאשליצירתן
כחשיבותלהמעיטמכקשיםהם,טונהשכפוייאדם,כבישלנדרםככן.כל·

לענדותאשר ;דבריםשביניןלהבחיןישכאןוהרי ;נורדשלמפעלו
לעבודתנאשראולם ;חדשיםלפירושיםהדרןפתוחהתמיד-פרשנות
היומעטיםאןשוודאימאמץמושקעכאן-וההדפסההעריכההאיסוף,

אםרביןנור,דשלהאינטרפרטאציהאתמקבליםאבראםניןלו.מסרגלים

השוברת,הטענותואילו jמונחבמקומה .כברדההעצומהעבודתולא,
רקוודאימקרון-הצוואהדבראתכיבדלאניעלכנגזרשנשמעו
רעיונינפץחומרלוונמסראדם,זוכהאםשהרימתחסדת.בצביעות
שארמדייעתאותולמנוערשאיהואאידקפקא,שלהספרותיכמפעלו.

עולם.נאי
ביקורתדבריעליהםבנתבוהספרים,שלהראשוןפירסומםמאז
שהירנרהעשרים,המאהמסופריאחדהואקפקאשוב,ספור.לאיןופרשנות

נאבןהפרשניםעלהואפועלמזרעבדבריהם.ולדר.ושלעייןביותר
ישנםהיצירה.שלהספרותיתבאיכרתרקלאטמונההסיבה 1השואבת
המונחתסיבהאינטרפרטאצירת.פחותלהרבהשזנומאו,דטוביםסופרים

עובדתהיצירה.שלוהפראגמנטאריהאניגמטיהאופיהיאהשטחפניעל
נשלמולאהגדוליםהרומאניםשלושתכל(הלואכלתי-מוגמרתהיותה

"המשפט"רקעשייתם,בעצםנקטעור"הטירה""אמריקה" ;הסופרבידי

להשליםלנחש,לפרשןלומאפשרתסירם)שלמסוייםשלבנברבויש
אינההחידתיותאולםהיצירה.לטובתתמידולא-עצמודעתעלולתרץ

בכלמוטבעתהיא ;סטרוקטורליתשלמרתמחוסרהנובעטכני,פרטרק
קפקא,שלהקצריםסיפוריוגםהלואולראייה,היצירה.שלןמשפטמשפט
גםדי,בליעדותמיהותחיזרתמעורריםאלהגםנשלמה,מלאכתםאשר
אךבולטים.יסודותהםאלהכלשובים.מפירושיםלפירושיםזנואלה
הרבהלגביקפקא,בנתביהקריאהנילומר,שנרכלדומהאלה,לכלמעבר

אפשרזרמבחינה-מוצאחסרכמברךסירטיתלתעייהיותרדרמהקוראים,
ברצוניאי-הבבה,למנוענדילמשל.לדוסטויינסקי,קפקאאתלהשוות

אףהעשריםהמאהסופריבכלאיןנילומרבכוונתיאיןכיכאן,לציין
 jחריפותנאותהעלינומשפיעהבכתביוהקריאהאשרלקפקא,מתרץאח,ד

לעיתיםאותגרלהטרידעלרלהקפקאבציירותהקריאהכילומר,רקברצוני
לבר.שנוחלמהמעברהרבהקורנו,ת

ואנשיאמניםשלמובהקובמרכזתמורות,רבתבתקופהחיקפקא

הדבריכבדלאומשרבים,שוביםסימניםלמצו.אאברמבקשיםאם.ו.רה.
בסימןעומדזמננו,ספררתעליימחהבלחרתםשהטביעק.פקא,גזליבר.
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הקרקעותומדרדהכפרהטירה,

תלישותשלסימןשלבחזקהכן,לומדניתןאם jניכרוושלתלישותשל
אנשיאותםעלנמנההוא jבכןדיולאיהודי.היההואכל,קודםוניכרו.

לעצמאותלהתעודדשהחלההצ'כיתבמדינההגרמנית,בשפהשכתבודוח,
הדוחאנשיהיוההבסברוגיםבזמןראםהאוסטרי.השלטוןאחותרבותית
העולםמלחמתלאחוהזבדנשתנה-יתד,זכרי.דתבעליהגרמניים
יהודייםדוחואנשיאמניםשלהגדולהמספרהואלצירןואריהראשונה.

התעמולהאתהזינהמכןשלאחרנקודהזרחיתהימים.אותםשלבפראג
ביןהגרמניים,הדוחבחייהיהודיםשלחלקםהיהרובגדול :הנאצית

בווינההדבריםאמוריםובמיוחדבווינה.ארבבדליך,ארבפראג,מדובואם

-הנוצרייםמעמיתיהםלהיבדלביקשולאאלהיהודיםשלורבםובפראג.
ורבםזאת,עםגרמנית.אלאיהודית,תרבותליצורניקשרלאהםכלומד,

הצדקהשל.מסריימתבמידהליהדות.התכחשוולאמוצאםאתשנחרלא
המאה,בתחילתהגרמניתבתרבותהיהודיםשלחלקםאתלהשרותאפשר
מאליו,מרבן-המאהבמחציתהאמריקאיתבתרבותהיהודיםשללחלקם
אי·שלמבוטללאמספוזרבהשוואהגםישכןההשוואות,בכלשכמר

בווינה ;בולטיםשמרתכמהדקכאןנמנהמושג-מה,לקבלכדידיוקים.
סרפדיםוכתבוחיוהעשריםהמאהותחילתהתשע-עשרההמאהסוףשל

אלטנבוג,פטרשניצלו,אותרוכמריהודי)ממוצאסרפדים(אריהודיים
חומןבו-הרפמן,ויכאודדרס,יוסףצררייג,סטפןהרפמנסטל,.פרןהוגר

תחילתשלמפראגשמרתוכמהקרארס.קאולטרובוג,פוידויןבור,ן
קישאוורידאגרןהאס,רריליררופלפונץנור,דומכסקפקאפונץ :המאה
אלהכל jקרונפלדרפארלפרכסורדרלף /ורלטשרפליכסגרהר 1גבריאלרבן·
שנהליהדותהללוהסרפדיםשליחסםאורכה.שווהמתוןאחדיםהם

מאשרתו l'יהונהלטמיעהשאפרהתשע-עשרההמאהשבנימענייןלמדי.
לנפיערדיהדותםלעובדתנתעוררוהאחרוניםאלו jהעשריםהמאהבני
מבחוץ.זרהנדהעליהםוכפההיטלרשבא

למדיבולטפלירטניהלקפקא,שלעירורבןזמנובןררופל,פרנץ
המידכיברחשן,ןכאשומאר,דזעםאמנם,ררופלהקאתרלית.הדתעם

בונדט","שיותכגרןבספריםהקאתרליתלדתנטייתואולםדתו.את
שליחסרהיהרמהלהכחשה.ניתנתאינה-וער,דהאמרנה",אר"כובדה
יצירתוארוטרדרקסי.מסורתשומוהיהלאוודאיקפקא 1ליהדותקפקא

מסריימתמבחינהכיהדנו,דרמהאךמובהק.יהודירקעמתאדתאינהגם

וכיהודיצ'כים,בידגרמניכסרפד jהיהודיתבמורשתולקפקאלוהיהברח
עדהאופפתואה, uההמועקהאתולבטאלהיטיבהיהיכולהגרמנים,ביד

הרוחני.עולמוכלאתמחנק

71 



ר 1אבינגיסה

בנישלבזכרדנדתלעייןהדאמאלףדפירסום,שניםשללמרחקמעבר
טראנס·השניםבמשךעבר.ואלדזכרדנותאפילוכמרבן,קפקא.עלהתקופה

בחלקםהזכרדנדת,נכתבושהרי ;הכותביםשלבמחשבדתיהםפדרמאציה
אבלקפקא.שנתפרסםלאחרשניםקפקא,שנפטרלאחרשניםהגדול,

שאףנראהזאתבכלהנהמסריים,השקפהלשינוימקדםנניחאפילו
ידידוהאס,דדיליהמבקרמיוחדת.מהדתבקפקארביםחשוימיםבאותם
קפקאביקודכאשרהגימנסיה,שלהנמוכהבכיתהשלמדדדרפל,שלהטוב
"פני :כךימיםבאותםקפקאשלפניואתמתארהגבוהה,בכיתהדבררד
בטוחהתמיהה,למרבה ,) 2הזית"בגרדןאציליים,מדאובים,מזרחי,בסין
 , 1890-1880השביםבידשנולדמירקהיטבלהביןמסרגלקפקאאתכיהאס

כלהכרתי :האסאזמרילדותי,כבנרפיקפקאבספריקראתיפראג.בעיר
מדרשתהאוסטרית,התרבותמדרשתמארנק.מסדרי~ןרכלחבריהפינה

ורציםאםלהנידישאלהאת-ימיםבאותםפראגהעירדאודירתהיהדות
דלא /לדמולנדשהיהמהכלאתאמרוודאי"קפקאקפקא.יצירתאתלהבין
סיפרוהשאר,רביןבעיני'.'גאדנידתדזוהי-לדמויכדלבדדלאמאדבר,
דבררדקפקאנוכחדכאשר :דהספיריטדאליזםקפקאעללהאסלדחביב

בעיני,הוא"נס :נירכשקפקאצייןממדשנת,ספיריטדאליסטיתבישיבה
לנוע,מתחילששולחןהעובדהאבל-מחרותזרחתשובשהשמש

קפקאהיהאכן,וכללי.יכללבעינינסאינהכזאת,בצררהבדכשמתעללים
טפלות.אמונותשלאישלאאךמיסתדרין,שלאיש

אדרצידיל,ידהאנסגרוטסקיות.נעדראיבדקפקאשלהמאוחרפירסדמד
מספרהגרמנים,כביסתעםלאוצרת-הבריתשיצאמפראג,סרפדהדאאף
אמריקאיאקדמאיבהרגלספרנתבקשוראשתןהדא :הבאהפרטאת

ובדת,שניםלפניכילספר,החלהאדרצידילשלאשתוקפקא.עלזכרדבדת
אחר·שלדשבשעהלפגישהקפקאעםפעםבדברהנישאה,בטרםערד

המספרת,אתהפסיקהמאודצעירהאמריקאית .הגדולהמגדללידהצהרים,
בחברתקפקאשלהעבודהשעדתהרי-ייתכןלאזהדברכיבארמדה
 !הצהרייםאחררחציארבעשעהעדבמשכרעבודהתאדנדתכבגדהביטוח

 ,) 8זכךעלאזמרקפקאהיהמה-אכן,

הרדמאן"הטירה".תמדיליקסמהקפקאכתבימכלכילהרזות,עלי
הרי·כמישרוהאדטדבידגראפי,במישור :שדניםבמישי~ריםלפירושניתז

משפטיםבכמהלסינרםניתנתעצמההעלילההסמלי.כמישרואליסטי,
החדשןמפאתמארחות.ערבבשעתלכפרמגיעק.הקרקעותמרדד :קצרים

נדלוהספרהכפר.עלמלמעלההחולשתהטירה,אתלראותביכדלתדאיד
בכפר.דלעבדדלהשתקעהטירהמןושדתלקבלק.שלמאבקןעלמספר
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הקרקעותומודדהכפרהטירה,

ק.הצליחאכןאםיודעיםאנואיןשלמה,לאהנתיבהשמלאכתמאחר
מסרהספר,עלשבעל-פהבשיחותניברו,רמנסמספראמנםבמאבקו.

פטירתולאחרמקבלכוחות,מאפיסתהמת ,.ק :הסיוםיהאמהקפקא
ברוח(ואכןמסוייגת.אמנםשהיארשותבמקום,להישארהטירהמןרשות

על-ידיכשעתרשהועלתההמחזהקפקא,שללרומאןהמחזהנורדכתבזו
רישיוןבמתןלראותישאםספק ,.קשלמותולאחרהקאמרי).התיאטרון

מקום,מכלהקרקעות.מודדשלהרבותלהשתדלויותיומלאההצלחהזה
 .גמרלידיהפרשהסיפוראתמביאואינוקטוע,הנוכחיתבצורתוהספר
הררמאניםששלושתקפקא,שללגדולתונוספתהוכחהאלאבכןואין

אתכןבשלמקפחיםאינםגמורים,בלתישבשאורלמרותשלו,הגדולים
מכרעת.חשיבותלסידםכאזאיזגםדבר,שללאמיתרהדמוני-כמעט.כוחם

ליצירותיוסיוםכללייתכןהאםעצמי,אתשואלתאפילואנילעיתים,
עיקרהוהלוא ?וחד-משמעיבוררסיוםייתכןהאםכלומר, ?קפקא·ז~ל

האפשרויותבצירוףחראקסמהעיקר jשבההמשמעויותבדיבריהיצירהשל
השאלה,ומתעוררתחוזרתשובוכאזלעולם.פיתררןלהןשאיןהאינסופיות,

קפקאביקשהאם :במקצתשונהבצורהדברינו,בתחילתבההפכנו•ז~נבו
כיחש,שמאאו-גמרלידיהביאהשלאמשרםיצירתו,אתלהשמיד
פניעלאחתאפשרותהעדפתשללמסגרתבמהותהמתנגדתיצירתו
לידיהגיעלאשהסיפורלעובדה,מכרעתחשיבותשאיןכפי ?האחרות

נקודההאוטוביוגרפיים.לפרטיםמדירבהחשיבותלייחסגםאיזכןגמר,
מופיעהאינההארת ,"ק"בשםגיבורולמעןבחרשקפקאהיא,לעיןבולטת

שלשמרררסמן.'ירלהוא"אמריקה"הספרגיבור ;ב"טירה"ורקאן
שיחהעלמסרפד"הטירה"בסיפוראגב,ק.יוסףהוא"המשפט"גיבור

זאת,במקרם jהנכוןשמראתמלגלותק.נרתעבהמסריימת,טלפונית
שהארתלגלותכדימפותח,בלשיבחרשצורןאיז"יוסף".בשםמשתמשהוא
במידהמסרייםצורןישזאת,לערמת"קפקא".בשםפעמייםמופיעה "ק"
קסמיםמפתחלנומנחילאיברעדייזזהפרטשגילוילהודות,כדיענווה,של

קיים :נוסףפרטבחשבוןכאןלהביאישאמנם,היצירה.שללמשמעותה

המדגישה,עובדההבדיונית,יצירתולביןקפקאשליומניוביןבולטקשר
הצטמצמותלעובדתמסוייםערןגםישק.באותהשימושענייןאתכמובן,
ולשםפרטילשםזכהעדיין"אמריקה"גיבורבלב.דאחתלאותהשם

משפחהלשםזוכהאיברכבר"המשפט"גיבוראנשים.ביןכנהרגמשפחה,
לאכררנרלרגית,,מבחינהיותרהמאוחר"הטירה",לגיבורואילומלא.

ומחייבמלאשםמקביעתשהשתמטותבררובלב.דאחתאותאלאכשתיירה
שלהמקובלבמרבןשם,חסרבעצםחרא ".ק"שהעובדהמקרית.אינה
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לדעת,איןמלכתחילהשהריברומאן.הופעתואתלהפליאהולמתהמילה,
שלזוטרפקידאליופונהכאשרלמקום.הגיעוכיצד ,.קשלמעשיומהם

אתולהסבירלהזדהותממנוודרושבכפר,שלוהראשוןבערבהטירה,
עדהטירה.מטעםקרקעותלמרדדשנתמנה ,.קטוען-במקרםשהייתו

היהאכןאםבררו,לאהסיפור)שלהמקרטעסופר(אוהסיפורשל.סופו
לקבלכדימליבוהענייןאתבדהשמאאוכזה,ראשונימינויק.בידי

מרדדק.היהבאמתאםבררולאאפילומזר,יתרההמינוי.אתבדיעבד
לנסועק.ראהמההיאנוספתוחידה :עצמואתשהציגכפיקרקעות,
הירארכיהע"ימנוהלהכפרהטירה.שלרגליבכפרדווקאולהשתקעממקומר

כפקידמעבודתוהתפרנסכידוע,עצמו,קפקאבטירה.השוכניםפקידים,של

לאדרעצמה,הטירהמראהעבודה.תאונותבפניפועליםלביטוחבחברה
יכולהיהלאמארחות,ערבבשעתלמקום,ק.(כשהגיעמאכזב.היזם,

היהשניתןכפיומפראו,עתיקאומדןאינההטירההטירה).אתלראות

אלאאינההטירהלטירה.הכפראנשישלהכנועיחסםסמןעללשער
הכפרלערמת-כלדמוממגדל.מתרומםשביניהםעלובים,כפרבתיציבור

מעלהבכלמצטייןאיבדעיןלמראיתאשרלמעלה,כפרקייםשלמטה
אתלק.לדמזכירהשהטירההוא,בתמרנהומענייןנוסףפרטמיוחדת.
לכאןהארוכההנסיעהחיתהאכןאםבדחולףדהרהדרמולדתו,עיירת
תיליםלתיליוניתןמחשבה,מעוררהתמרנהמןרפרטפרטכלכדאית.

כשליטהמעמדהאתסותרהטירהשלהעלובהמראהאידהאםדרשות.של
הדבריםאתלראותגםכמרבן,אפשר, 1שבכפרהאכדיםבחייאבסולוטית

האכדיםאםכי ;שבדימירדהתמדנהמןהנופלתהיאהטירהלא :אחרת
הצדקהלעצמםלמצואכדיהכפר,שלובדמותובצלמוטירהלהםברואים
מולדתו,כפרבתבניתטירהלדברואק.גםכןנוהגים.הםפיהםעללחרקים

הטירהשבידיהשלטוןמהדתבאמת.שייוחראאליוהמקוםאתלמצואכדי
מגיעיםהכפראנשיאיןבעצםשהרימדרייקת.להגדרהניתנתאינה
שלששמדהדבר,אופייניהטירה.שוכניעםממששלמגעלידיכמעט
לק.,לזר,הסברניתןכאשרהספר,בתחילתרקמוזכרהטירה,אזרןהרוזן,

התפישהלתחומימעברלגמרינמצאוסט-וסטהרוזן- ;נמצאהואהיכן

הואקלאם .לווהכפופיםקלאםהפקידעדהיותרלכלהמגיעההאנושית,
כשםעליונה,חשיבותבעליהםהשרביםהתדארים ;מנהל-לשכהבדרגת

משןנמצאיםושרביםרביםפקידיםתוכן.מכלנעוריםלמעשהשהתפקידים
ק.מופיעכאשר ;הכפרלביןהטירהבידאינסופיותבנסיעותהזמןכל

הלזודוהרותוהמזחלותגרתמרשל·הדרכיםהחורף,זמןהואהזמן.במקרם,

איששיידעמבלי-לטירהוחזרהבכפרלפונדקפקידיםמובילותוחזור,
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עבודתםכייודע,אחדכלאמנםהפקידים.שלעבודתםבאמתמהיבכרן,אל
המעשיותהתוצאותאתוראהאיבראישאן jבירתוחשובההפקידיםשל
כללצריכיםאינםהטיוחשאנשיהוא,בירתוהמדהים .זרעבודהיזzל

ממילאהאחרוניםאלה ;הוראותלהםולספקהכפראנשיאתלכרוז
זרהתנהגותניייתכן,ושרבמפורש.הבלתיהטירהרצוןלפיבכלנוהגים
לכן.בתנורנולאהטיוחוששלטונותהכפר,אנשישלבדימיונםוקמקווה
אתלנערהטירהפקידייכוליםמקרה,ובכלקיימות.אינןהויראיות
מפרושת,פקודהמוציאיםאינםפעםאףשהוי-המתרחשמןחרצנם

חיברירדהתושביםמןמיכיהכפר,לאנשילהםנראהאםחד-משמעית.
ולכללוובזיםעמוהקשריםאתמנתקיםהםמיד-הטירהבעיני

והנוראשבסיפור.באונאבסמשפחתאתארעאשרהמקרהזהרמשפחתו.

הרבהכןככלמתגלהמשרוע,כעווללהתפרשהיהשצוידשמההוא,
בעלמתהאלמנטאריתהצדקשמידתעדפיר.ושים,הרבהכןוכלאספקטים

מןאתרשהביאהמושגיםאתלהשוותהמנסה ,.קהצופה.מעיןלגמרי
באיזהיודעאינוושובמתבלבל,נמצאבמקום,השולטיםלמושגיםהחוץ,
משיכתהבכוחמובהרתבלתיאחרת,נקודההדברים.אתלראותעליואור

אל.יומזעיףשכההמקום,מןלעקורק.שלסירובוהיאהטירה,שלהמאגי
מקוםלכלשנהגרשנהגר,"צויד-לק.לואומרתפרידהוהריפנים.
דבריםאומרתפרידהאםלדעתאמנםאיןלספרד".צרפת,לדרוםשהוא,
פרידה,שלהחזקיםהצדדיםמןאינהלאמתהנאמנותשלם.בבלאלה

צריכהזאתבכלולחוץ.השפהמןרקדבריהאתמשמיעהשהיאוייתכן
קונקרטייםמקומותשלבספרזריחידההזכרהבשלראשית,לעיון.ההצעה
יותר.ממשימימדהעלילהמקבלתוספר,דצרפתכדרוםהמפה,פנישעל
אחיזהלושאי.ןהדמיוןבמחוזאנונמצאיםכיעתה"עדסבוריםהיינואם

מתקשותצורהשהיאבאיזוכילמדים,נמצאיםאנוכאןהריבמציאות,
לנו.המוכותהגיאוגרפיתהמציאותעםהטירהשלהגיארגופיתהמציאות

שבאמתההכרה,מןנובעלהצעהלהיענותק.שלסירובושמא-שנימצד
אינםבחומרושנדודיםוהטירה,הכפרמןבמהותוהשונהמקוםםייקאל

במקרםמוגבללאאינסופי,הואהטירהשלששלטונה ?ברוחבזרדים
בא·זו,הואק.שאכןהעובדה,עומדתזולהשערהבניגודאמנם,וובזמן
היחידשהוא, ;ובטירהבכפרמקומואתמוצאשאינו ;אחועולםשלכוחו

 tVלמתרח Pביחביקורתשלמידהשהיאאיזוזאתבכלמגלהבספו,
סביבו.

המגיעהדמותקלאם,שלזמרתוהיאהר.ומאןשלהדמויותאחת
שלהביוווקואטיתנהיוארכיהגברהפקידהואקלאםאגדתיים.למימדים
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להתקרבאףאולהגיעסיכויכללושיהיהמבלילמרותו,כפוףק.הטירה.
לפניחיתהלזמן-מה,ק.שללאהובתוההופכתהמוזגת,פרידההאיש.אל
הדלההכחושה,הנערהעלהמאצילהעובדה-קלאםשלאהובתוכן

הסבורים,קפקאשלמידידיו(ישויוקרה.חשיבותשלהילהוהמוזנחת
יסנסקה).מילנהשלהראשוןבעלהפולאק,ארנסטאלאאיברקלאםכי
באחדערך.כנטולותהמקובלותההשקפותכלנמצאותזרבפרשהגם

היאמעמידההיכרותם,נערב ,.קאלפרידהשלהראשוניםממשפטיה
 :פרידהאומרתכךוהלואקלאם.שלאהובתוהיותהחשיבותעלאותו

משהרהזדקפהכאן-אני"רהבהקלאם,אתמכירהאניאם"שאלת,
ביברכלרםהיהשלאניצחון,שלמבטבק.נתנהושובמשיםבלי
אהובתו"."אני-המדוברוניד

להליכותרגילאינו(עדייןבתמימותוסברוק.כפולה.כאןהאירוניה
ששמרלפקידאהובה-לעת-מצואהיותהעלפרידהשלגאוותהכיהמקום)
אתפרידהמלווהנרהניצחון,מבטכיחושב,הוא jמגוחכתהיאקלאם

האירוניהוהלוא jלמזרנומתקשראינוקלאם,עםיחסיהעלהודעתה
ועונדתהמדובר,אלמתקשרדווקאהניצחוןמבט-ק.שלחשבונועלהיא

לומרהניתנתהיחידה,העובדההיאקלאםשלאהובתופרידהשלהיותה
ורקאךפרידה,שלבתהקיראתמבקשאינוק.האםונעצם, jבשבחה
 l'קלאםאלזרנדרךלהגיעהמטורפת,בתקווה

אידעדבטירה,ולהפוךלהפוךגםניתןכןקפקא,שליצירותיוכבכל
חוסרתחושתחדשות.אפשרויותבפנינופותחומשפטמשפטכלסוף.

קריאהשלמתחוםהקריאהחורגתובהדרגהלאטוגוברת.הולכתהאונים
סיוט.שללתחוםונכנסת
 1968נובמבר,

הערות

• 1925 , l. Franz Kafka: Der Prozess 
. 1926 , Das Schloss 

. 1927 , Amerika 

ותל"ירושליםשרקן,הרצאתזנדבנק,שמערןתרגםקפקא,פרנץמאתהטירה

 • 1961אביב,
2. Willy Haas: Die literarische Welt, 1960. 
3. Johannes Urzidil : Da geht Kafka, 1965. 
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התפישהשלהיסודמקדריאחדהיאהאשהשלנתפשתהבלתימהותה
סררעליהחדפףבצעירותה, :כפדליםמיסתדויןאפופההאשההודמאנטית.

האמהותהויכבשלדתה,דאילד ;כמעטמאגיכדהלההמקנההבתולים,
יצורלחינםלאקדושה.שלהילהעליהמעטיםהחדשיםהחייםויצירת
ארציתכלדמות-כאחתראםבתולהשהיאמדיהדמותהכנסיהפרשני
להתברךיכולהוגילהאשהאשוביותו,הנעלותהסגולותבשתישניחנה

ההערצהכיכאן,להוסיףאמנםהראוימןזמן.פרקנאותרמהןבאחתרק

ובמקדםבה,זדכהאינהזקנהאשה :לנצחנמשכתאינהלאשההאבירית
שחווהבמאגיהנישרף,בקסמימואשמתהיאקדושהשלבמיסתוויןלזכות
השניבצדיועתהנתעמקולאבשעתה,לצרהדיאךהשטן.עםרים ,l)'ובקי
המטבע.של

ועמהדאזרחיות,זכויותנטולתהאשההיתהשניםשלובדתמאדת
דסדפ-משדוויםאדלםהגבר.מאשוידתותחתוןבשלבהחברתיתבהיואוכיה

השליטמאשוידתועדיניםמחזמריםמדובבנעלה,כליצורלהסגדןוים
הגדולגיתהאדמועל",אלאותגרמעלההנצחיתהנשית"המהותהחוקי.
שחטאאהדנהאתמצילהמרגריטהשלאהבתהכאשו"פאוסט",שלבסידמד

ארלאווהכגוןבעוצרתנשיםדמויותעלכלללדברשלאהשטן.מצפדרני
האלוהיות.ביאטריצ'ה
שדרת,לזכריותנלחמוהנשיםהעולם.מןדעכוחלףבטל,מזמןזהיחס
הסופריםהתופעות,לכלואצידנלייםהסבריםלהשגתבלחמןהמדענים

בעולםגםמוצאיםאנולעיתיםרקמקדנבנצידת.לשחררוהודחואנשי
קדומיםמיסתרריהאשה,שלבמיסתדריזלאמונהוחדקהדהזההמדרוני

פיתרדן.להםשאין

לאחדעתההנחשבמדתד,אחרונערץבחייונשכחסדפרמוזיל,רובוט
המתכונת(לפיסיפוריםשלדשהכתבהמדדונית,הספרותשלהתורןמעמודי
מהםאחדכלבמרכזאשרכנדבלדת),להגדירםידתריתאיםאדליוהצורה
"שלרשהכותרתבעלאחדלקובץצורפוהסיפוריםשלדשתאשה.עומדת
"הפדרטר·"גויג'ה",ביןקשוכלאיןוהעלילההנושאמבחינת ,) 1נשים"
מתפישתהנובעתמסדיימת,אחידותכאןישזאת,עםר"טרנקה".גזית"
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ליגזומנהמהמשרםלפרתרה.וצרי,לארגםשאי-אפשר,כחידההאשה
רנתקשיתישרנות,לשפותבתרגומיםאלהסיפוריםעםראשונההיכרות
מהותםאתליגילתהבמקררהקריאהרקהמיוחד.קסמםמהולהבין

המיוחדת.

מעמדותנברתהינדמוזילרובוטשלסיפוריובשלושתהנשיםשלרש
בחייהן.הגבריםושוניםגורלןחרא·ז.:ונהשונות.תקופותובנותשונים

מדיבוריהשונהגריג•השבפיהכפריתהעגהמינהגיהן.ושרביםהופעתןשונה

אופןהואאלהמשניושרנההאצילה.הפורטוגזיתשלוהמאופקיםהשלווים
ישאךהתבטאות.בכושרניחנהשלאטונקה,שלהיישעחסרדיבורה

בנשיםלמוצאושאפשרלהגדרה,קשהנתפש,בלתיכמעטחמקמק,יסוד
הוויתהביותר.הנמוךהחברתינשלבהעומדתהיאטונקהכך.כלהשונות
תלוש.הואטונקהשלקיומה :וסותריםזריםיסודותשנימיזוגהםוגורלה
אמידים,אנשיםבניתיותרהטובהסוגמןמשרתתנדים,בחנויותמוכרת

חיה,היאעמולגברלא-נשואהרע","שםנעלתדודהבתעםהורים,ללא
שמסביבשהחברהילדלפחות(אובלתי-חוקילילדאםלהיותזעומות
מסגרתשרםאיד"שייכת".אינהטרנקה :כלומרכבלתי-חוקי).אותרמגדירה
לרכושכללשואפתאינהעצמההיאארתה.לסווגאפשראליהקבועה,
עלולעמודמשהולדרושיודעתאינההיא ;מצבהאתלהיטיבעמדה,
נשללעיתיםעליהכועסטונקה,אתרואיםאנועיניודרךהמאהב,שלה.

להמריץשלה,הפאסיביותעללהתגברמנסההואבמקומה.שלאזרצביעות
כלל,מנחיואינוהואראייתו(נקוצרנידו.חרסומעלה-למעשיםאותה

ואינוחרבותעליהמטיל ;העולםככלטונקהכלפינוהגעצמוהואכי
אותהנושאשאינועלאותומכהאינוכללליבו-זכויותעמהמחלק

שהןאתלומריכולותשאינןהאילמות,לנהמותקרובהטונקהלאשה).
עדרלבים. .s:ה·מןואינההנעלביםמןהיאכןעל ;משהובהחסרחשות;

עמדתהאולםהחברתית.במסגרתהשורשיםחוסרהתלישות,יסודכאן
פשוטה,כך,כלטבעיתשהיאמשוםדווקאלטונקהלהנאההרופפת
מנגעיהואהדיבור ;האילמיםליצוריםקרונההיאושקופה.בהירה

יותרקרונהטונקה-כלומרב.הלתוםבמקוםבאוהואהציביליזציה,
בההרואיםאנשיםאותםכלמאשרהבריאה,שלהראשונייםלכוחות
חברתית.מבחינהיותרנכבדתעמדהוהתופ·ז.t-יםיותר,נחותיצורלמעשה

המתגלמיםטבע,כוחותאותםשכןכך.כלפשוטיםהדבריםאיד :שרבאך
השמים"גם-הדבר,הואנהפוך jעליהמגיביםאינםטרנקה,שלבדמותה

לבינהשביברהיחסיםבפרשתמסויימתבנקודהכיטונקה".נגדפעזל
לעיר.מחוץשהההידידבהםבימיםדווקאההדירןתחילההספק.מתעורר
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פתררחחבלתיחהדיה

ההפרייהמרעדאתלקבועאפשרהאםוהאמנם,סטיה.כלמכחישהטרנקה
חראהידדיבשמה.מפרשאינוהסיפורמחלה.מופיעה 1ספקלכלמעבר

להצילאיןאחרת.בדרךהדבקהשלקלושהאפשרותכמרבן,יש,אךבריא.
אפשרותכלאיןשרבהראשון,הספקצץברהרגעלמןטרנקה.מפידבר

גםלהרגשות.בהתאםמשתניםהזכררנרתהדברים.שלבאמיתרתםלהבחין
אינוהטבעבהםמקריםישנם-אמביוולנטיהואהראשוןהלילהזכררן

פתורנה.עלבאהאינהטרנקהשלחידתההניסוח.זהרשלמה,ודאותמאפשר
שבבטנה.לערבוחייםלתתהספיקהבטרםממחלתה,כתוצאהמתהטרנקה
לדנראהלפתעהמיוחדת,יישרתהאתלחרשהידידמיטיבמרתהלאחר
הואמפרש.הסופראיןבגיבורו,שנצנצהההכרהמה'יומרבן.בררוהכל
הכרתורכיזה,ברגעלונתגלהמעולם,ידעשלאמהכלכימספר,רק

הנראה,כפיהוודאות,אחרים.מאשריותרטובלהיותלועזרההמיוחדת
סרנקהשלזמרתהבוודאות.צררךרכלערךכלאיןכלומר,-נגטיביתהיא

עצמה.ממנהגדולהידידהבחייהופעתהומשמעותהספקות,מןגדולה
גריג'ה,שמהאידלמעשההאברה.גריג,ה'היאמסרנקהמארדשרנה

כשםכך,להקרואשלההמאהבאולםהאברה.שלהאפורההפרהשםזהר
את .ורעהכשהיאהכפרבמבוארתבהלפגושמרבהשחראמשרםחיבה,
בידמסריימתהקבלהלמצואאפשרגדולות.בצעקותבהרגועותהפרה,
ערלההגברבהםאוהבים,זוגותלפנינוהמקריםבשני :הסיפוריםשני

מדרכוהמקריםבשניגםכןהאשה.עלועמדתוהשכלתומבחינתבהרבה
גושפנקהלולתתמתכווניםאינםשהאוהביםבר·קיימא,שאיברקשרעל

המלומ,דלאשה.לשאתהמתנורןאיברטרנקהעםהחיהכימאירשמית.
נשואההיאגריג•הואףליל,דואבלאשהנשריהומר,המוזרבשםהקרוי

פוגשיםאבראידנראה).שערדכפיהומר,שלגורלואתהקובעת(עובדה
חטופההופעהרקמופיעגריג'השלובעלההומר,שלאשתואתבסיפור
שלאשתוכיהשיטין,מביןהנרמזמןלהניח,ישאךהמעשה.שלבסיומו
האברהגריג'ה,מאשריותרהרבההמלומדשלחייולמסגרתמתאימההומר

כמעטמקרמית,עגההיאשפתיהעלהשגורהשהשפהחסרת-ההשכלה,
ועיניהחדיםהפניםתוריבעלהעורם,והאנו :לבן·הכרךמרבבתבלתי

הומרמאשריותרכךכלוהארציתהזריזהלגריג'המתאיםהארובותהצייד
בירתווהראשוניהפרימיטיבי,הדחףחסרמערדן·מדי,המלרמד·מדי,

בחררה.רקחייםהם :העתידעלחושביםהומרולאגריג'הלאלקירם.
התגלגלותועצםהזמן.מבחינתמוגבלתהנידחבכפרהרמזשלשהייתו

מתוךאי·רצירנאליתחריגה :לומרמוטבארמקרית,היאלכפרהומרשל
עםחיסירכילהרמז,לדנדמהכה.עדויציבהקבועהשנראתהחיים,צררת

79 



~ביברוגיסה

מןהרחקאנשיםיש ;האמיתיתהפנימית,ליישרתרנרגעיםאינםגריג'ה
נעלבתראינהמרחהאינהגריג'הלעולמים.באמת,קשרוגורלובהםהכפר
שקורהשמהמשרםחרטה,יסודיחשאינוהומרלמעשהזה.רוחהלךבשל
הואשאיןעד-צפריבלתיכהשרנה,כהמפתיע,כההואבכפרעמו
תמוההבפרשהבירתוהתמרההואמעשהשלסיומוכאחראי.עצמורואה

מצטרפיםרמשםמכאןרמזיםהומר.עללהעיקמתחילמאייםמשהוזו.

חדרהלאעתהעדחוש.דגריג'השלבעלהיודע,הכפר-לתמונה
נשיםעלהרבהמסרפדבעל.באמתישלגריג'הכיהעובדה,להכרתנו
על-חזרולאושובלאמריקההיגררבעליהןאשרנשיםבכפר,בודדות
אבריחדקותגריג'ח,שלהחיצוניתצורתהגםדובר.לאגריג'השלבעלה

חרחבח,האכרהוז.tלהרווחתהתמונהעםמזדהיםאינםהקלילה,ודמותה
אותנו,מפתיעהוא-הסרפדמצדמסריים"טריק"כמובן,כאן,ישהמלאה.
מסריימיםרמזיםישנםשכןבפניו.זאתלולהוכיחיכוליםאנושאיןלמרות
מכלפנים.לכמההמשתמעתבצררהמנוסחיםשהםאלאהעלילה,בהמשך
כמוורשם,רבתהופעהמעשח,שלבסופומופיעגריג'השלבעלהמקום,
הואמספר.שבירתאלאנמשכתאינהזרשהופעהלמורת-עצמוהגורל
הומררגריג.ה'הומרמתייחדיםבההמערה,פניעלענקיתאבןמגולל
כאשרגריג.ה'כןלאהאדמה.לפנימתחתאיטימורת-גורלועםמשלים
דקיקחריץדרךהחוצה,לבדהמתחמקתהיאכוחות,מאפיסתנרדםהומר

אותרומפקירהחומו,אתלהצילמנסהאינהמדועהמחילה.בקצהשגילתה
 ?להיקראינוהומרכיבד,בגדהלאכיבעלה,אתלשכנעכדי ?לגורלו

אינושהומרהוא,ביותרוהמפתיע-הומרשלהנחתופנים,כלעלזוהי,
בלתיאחרון,שמעשהכנראהמחייך.הואזעם.שלצילוצלאףמרגיש
הבלתיהחמקמקת,דמותהאתהולםכהלונראהגריג'השלזהצפוי

שהואעד-האפורההפראיתכפרתהביצריההאימפולסיביתמוסברת,
גריג'ה,חמקהבעדוהצרהפתחאתמוצאהומרכגילוי.ההפקרהאתמקבל
שמאאואותו,עזבוכוחותיוהאםיותר.ומוצקרחבגופומיבנהאולם

פתוחה.השאלהאתמשאירהסופר ?לחייםלחזוררוצהאינו
היאהחייתית,האברהכגריג'ה,ולאהקטנה,המוכרתכטונקה,לא

מיסתוריתדיירתהחברה,מרוםבתהיאהפורטוגזיתהאצילה.הפורטוגזית

אימתרחשהאצילובעלההפורטוגזיתאודותעלהסיפורקודרת.בטירה
בזעירשליטיםהיוהאביריםכאשרמוגדרת,בלתיבתקופהבעבר,אז

בכפרהכיכאן,לציידישאמנם jההווהבנותהןוגריג'הטונקהאנ!כין.
הרחוק,העברמןהדיםהומרמגלהגריג'השלובדמותהגריג'השל

במהותו.שונההסיפורמיבנהגםבושם.כבקבוקהנידחבמקוםשנשתמר
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;פתורההבלת'התיזה

הקוראמתבונןדרכןשקופות,כעדשותמופיעיםשניהםוהומרהכימאי

במישרין,הנשיםאתמתאראינוהמספרוגריג·ה.טונקה-הנשיםבשתי

הגבריםשניהסתייגויות.מלאתאהבה-אותןהאוהביםהגבריםזרןאלא
קודםמסופרב"פור.טוגזית"ואילובמכוון.צבע,חסריאנמיים,מעטהם
המיוחדתמשימתוועלאבותיו,ואבותאבותיועלטירתו,עלהאציל,עלכל
זוהרותפנינים.ענקיהעוטההיפה,הפורטוגזיתמטריינט.הבישוףהכנעת-

השוחרהזועם,האבירשללצידוורכהכברעהנראית-אטום,באור
עלרכובההמתקרבת,והמעודנת,הדקהלאשהחרדהקוראלמלחמות.

ההר.שבואשהפראיתלטירהמקרוב,זהלושנישאהבעלהבצדסרסה,
והמיםרןהואשהחולמקרםשומעים,אגרכןהים,שפתלידגזלההיא

תחילהנראיםהקוראוחששותזה.וסלעיצחיחמנוףהרחקהרחקכחולים,
יוצאכשבעלהבטירה,היפההאשהיושבתשנהאחת-עשרהמוצדקים.

לביקורי-פתערקלביתוומגיעמטריינט,הבישוףכנגדמלחמהלמסעות

עיטוררקמשמשיםהםהסופרלגבי-תקופהבאותהנולדיםבניםשני
האמהות ;משתנהאינההיפההפורטוגזיתבהם.מעונייןאינוהוא.רקע,

המיס·חוטהפורטוגזית,שלהזרידפיהחיצונית.תופעההיאאליהביחס
לביתוהחוזרהמנצחהאצילהזמן.במשךבליםאינם-עליההמשוךחורין
הכננעתהרכה,האשהכילהפתעתומוצאהשנים,אחת-עשרהמלחמתבתום

לארצהלחזורלבקשתושסירבהעדאליו,קשורהכההיתה(היאלכאורה

זרעובדהלהדגישכדילמרותו.סרהאינה-המלחמה)נמשכתערדכל
הקרבות,בכלשניצחלאחרהאציל,עלמחלההסופרמביאפיזי,באופן
אלאאינוהגופניהמצבאןותשרש.חולהלביתולחזוראותרומאלץ
כילהכרה,מגיעהיהנגופר,בריאהאצילהיהאםגםהנפש.שלבבראה

ביותרלוהקרובההנפשאולם-לפניוגלוייםוהמאבקהמערכהסודרתכל
לפניו.גלויהראינהלומובנתאינה

סמלי.במטעןכבדסיפורהוא"הפררטרגיזית"ר"גריג'ה","טונקה"כמר

למשפחתבןהואהפררטרגיזית,שלבעלההאציל,משמעזת.ישלשמותגם
מבקודרתהאציל,כבדלואכןהשלשלאות"."מןעברי,בתרגום-קטן,פרן

האררעיםהמשפחה.למסורתהוארתוקבמנהגיוושרנות.רבותראות
צררתמכבר.זההקיימיםדפוסיםדייעלנקבעיםבחייבירתוהחשובים

נקבעםי-במחציתהשלוהחייםשלהראשונההשנהאשתו,אחרהחיזור
ומדגיש,הסופרחוזרפעםמידיהמשפחתית.המסדרתפיעלנמרץבדיוק

החשובהשניהנושאקטן.פרןהאדוניםכלנהגרכןכישרבים,בהקשרים

בישוף i:המאבקהמלחמה,נושאהואהשלשלאותמןהאצילשלבחייו
האצילקטן.פוךמשפחתבמסורתטמוניםשורשיוזהמאבקגםמטריינט.
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אבינורג•זכ.ד

נמשךהריב :זמןשלהגדרהאפילויש .אבותיוהחלובההמלחמהממשיך
לקראתרקהסיפור.במרכזהער.מדקטןפרןהאדוןשלסבראבי.מימרת
השלשלאותשלוכוחןייתכןכילהבין,לנרניתזהסיפורשלהאחרוןחלקו
והמלחמהמפנה,בסימןעומדיםהפררטרגיזיתלביןהאצילבידהיחסיםנחלש.

בדרכולבחורהאציליהיהחייבמעתהנסתיימה.מטריינטבבישוףהארוכה
חופשית.בחירה

ואשתוקטןפרןהאדוןסמלים.שלדואליותקיימתכולו,הסיפורלארוך
זהבנושאהקיימותהרבותהאגדותמןרחמים.הסלעוהים,ההרהם

עללגבורעתידמימראשלמדיםנמצאיםאברהשונים,העמיםכמסוררת
מתבונןהמשפחה,מבצראלרוכביםוהיפההצעירהואשתוכשהאבירמי.

ענקאלמבטיואתמכורןהואבפורטוגיזית.בפליאהקטןפרןהאדון
אפשרעיזשלמראיתכן,עלחושבהואלצווארה.עונדתשהיאהפנינים,

סמלכן.הדבראיןאולם-ברזלשלבאגרוףבקלותאלהפניניםלמען
פרןשלחייונעיםביניהםהקטביםשניוהמלחמה,האהבההםאחרכפול
שתיוהזאב.החתולהמופיעות,החיותשתימהוותכפולסמלושרבקטן.

סמלהואהחתולפגני,סמלהואהזאברבות.משמעויותטעונותהחיות
החתולהגבר,שלאכזריותוואוליגבורתורוחו,עוזאתמסמלהזאבנוצרי.
האישה.שלוהעקשנותההתמדההסבל,כוחהכניעה,הרון,מידתאתמסמל

החשקטן,פוךבפקודתמומתהזאבהאדם.בנילמעןלמותהחיותשתיעל
עליונוטלהחתולהקודמת.אישיותושלהכבליםמןלהשתחררעליוכי

אומרתואנך ;אותםלגאולכדיהאדם,בנישלייסוריהםאתמוצרך
ישחתול.נצררתלהופיעעלולהאלכיהסיפור,שלבסיומוהפורטוגיזית

האלהשלמרכבתהרתומההטבטוניתבמסורתיותר.קדומיםהדיםגם

הפוריות.אתהמסמליםלבנים,לחתוליםוהמרפא,האהבהאלתפרייה,
הזאב.פנריסשלאבירהואוהמרמה,ההרסניתהאשהתגלמותלוקי,ואילו

אתולמצואהאחרון,הדיךנירםהאליםמכבלילהמלטהעתידהזאבזהר
האלים.ראשררטאך,שלבךמידימרתו

מדרייק.בשםלדבריםלקרואלפרש,להסביר,נוהגאיברמוזילרובוט
ואחידים,רצופיםוהבהרהתיאורשלבדרןלאהקוראאללחדרומנסההוא
מסריים,מקרהבחשיבה.המנצנץזרקורכאורפתע,תאורתעל-ידיאלא

דרכםלתפושאפשרותלנרלתתהבאיםהם-כביכולדצדיתאפיזודה
טונקהכולם.הסיפוריםכשלרשתכןמסובכים.ויחסיםרגשותרקמת

הנעההפורטוגזיתבפרתה,הגוערתגריג'הברחוב,בוכהילדהמנחמת
חשיבותבעלימנותקים,מוארת-בברכיהמתחכןמאולףכשזאבבאצילות,

הסיפורית.הרקמהמתפוררתבלעדיהםאולםכאילו,משנית
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פתורההבלתיהחידה

הוכחות,אין-"טרנקה"כסירםמסריימת,מבחינההםררטרגזית", Hסירם

באלה.צררןערדשאידההכרה,רקקיימתדואות.אין
שללמחצה,שקוףדק,צעיףעוטרתהנשיםשלרשנשארותרכן
וסוד.מיסתררין

 1964דצמבר,

דתהער

1. Robert Musil : Drei Frauen, 1924. 
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הכחולהפסנתרעלהפורטת

שבגרמניה.בררפרטל·אלברפלד , 1869בשנתנולדהלסקר·שילראלזה
המשפחהנכב.דרבהיההאבשל-סבואדריכל.היההעריצה,אותראביה,
הקטנה.בתםשללעתידהלחשושיסודכלהיהלאלהרריםאמידה.חיתה

חיתהאלזההגרמנית.התרבותאתלתרכiכספגוהם.· ;יiדודיםהיו .רם. .

רנתחנכהגדלההיאשילד.לזרגנולדואשרהילדיםששתשבידהצעירה
ועברהלסקרברטרלדהרופאעםהתחתנה 24בגילהקטנה.מולדתהבעיר
מבלהכשהיאימיה,ורבלסקר·שילראלזההתגוררהבברליןלברלין.אתר
אמנםהרוח.ולאנשילבוהמהמיפגשששימשובבתי-קפהזמנהמרביתאת

זרעירעלהפורשיםהשמיםכיכתבה,קרארסלקארלממכתביהבאחד
חרגהאמנות"."שערןברליןאתכינתהאחרבמקרםאןאבן.עשויים
יצירתהעלהשפיעוארתה,הכיוררביםואמניםסרפדים ;רחבהיהמכריה

בן,גרטפריד :ומפורסמיםגדוליםאמניםנמנודידייהבידממנה.רהרשפער

חיתההיאאולםלה,היורביםדיידיםרעו.דוערדהילה,פטרמארק,פראנץ
ביתאןמפורסמת,בחברהקפה,בבתירבותשערתבילתההיאבדדרה.

סבלהלסקר·שילראלזהנשבור.לסקרברטרלדעםנישואיהלה.היהלא
דה·רראן,אלקיביאדסהיווניאתהכירהכאשרהתנחמההיאהפרידה.מן
בפעםהמשוררתנישאה 32בגילפאול.האהוב,היחדי,בנהאתילדהלר

ממנהצעירהיהלרידועררן.מרסיקאילרין,לגיאררגוהאחרונה,חשביה
תאריואתלסקר·שילראלזהשינתחתקופה,מאותהכן,עלבהרבה.
תמיםרמאותמעשה . 1876שנתאתהולדתהכשנתמסרההיא :הולדתה

לרידמגיאררגהסבהבעלהשלשמראתהעולם.אתהיסעהלאאשר
העתכתבכעררןחתםזהובשםלרין,נתפרסםזהבשםוראלדן.להרררארט

עדשמר.לאלסקר·שילראלזהעלאולםשמר,השםעל ,) 1הסערה" tו
אלזהשרהעצובה","אנינפר.דהזרגיפהפיה.שוודיתעםבה,בגדמהרה

רויליפאול.יחידהבנהעליהבמרתראשהעלירדנוסףאסרןלסקר·שילר.
לפניותארהכיצד ,) 2הספרותי""העולםהנקראיםבזכררנרתירמספרהאס
היה(הואפאולשלבאטליהשחתההיאבנה.מרתאתלסקר·שילראלזה

אתהבינהשלאמאמר,ביקשקורב,קיצרכיהבן,הרגישכאשרצייר).
מיטתואתהפרידאשרהווילו,ןאחרירגעיםלכמהלסורלאשרור,המצב

84·. 



הבחזלהפסנרתעלהםררםת

מת.היהכבוהבןהווילון,אתוהרימהחזרההיאכאשרהסטודיו.מן
הדנו,רע"אולםלסקר-שילד.אלזהאמרהלו,"לעזוריכולתילא"הן
האחרון".מבטואתלקלוטיכולתישלא

דופן,יוצאימוזרים,בגדיםלבושההעין.אתמשכההמוזרההופעתה
כובעחבשהכסף,פעמוניעליהםוקשרהסנדליםנעלהברחובות.התהלכה

בתחילת.בברליןזאתוכל-משובציםצריםטפטמכנסילבשהג'וקי,
והמשונים.השוניםבגדיהעלבזכרונותיהםמספריםהתקופהבני ;המאה
הקולגיםמןשאחדעדקפהבבתייושבתחיתהכיצדמספר;קסטןחומן
 ;כספיתבמצוקהנתונהחיתהתמידשלה.הקפהעבורסוף-סוףשילםשלה

לה.חיתהלאקבועהכתובת
אותהזוכריםזוויותיה.בשללסקר-שילדאלזהאתזוכריםאיואן
גםכתבההיאאמנםהלירית.בשירתהבעיקרחשיבותהשירתה.בזכות
 .ובראש.ובהבראשזאת,בכלבזאת.הצליחהוגםפרוזה,וספרימחזותשני

 ..הגרמניתהשירהשלהאקספרסיוניסטילזרםאותהמשייכיםמשוררת.חיתה
משותפההחופשית,הצורהרקבשירתה.מהפכניתאינההיאלמעשהדאז.

אוהב".אישאין"אותי :כתובמשיריהבאחדולאקספרסיוניסטים.לה

אףהגדולותהזמןבעיותהמשוררת.עלמעיקהפרטייםחייההרסרקלא
לפנישנהשנכתב ,) Sא'ררנימןס"ו m"ארהמחזהבשירתה,משתקפותהן

הנושאלנוצרים.היהודיםביןהיחסיםצירעלסובבלשלטון,היטלרעלות
·שכתבהבשעההמיידית.בסביבתההמתרחשבשלהמשוררתאתהעסיקודאי
מופיעיםבמחזה"והבנה;הידברותשלבאפשרותהאמינהעדייןהמחזה,את

אידיאליות.דמויותשניהםשהםיהודי,ורבנוצרי,כנסיהאיש
כילדמושאיןהגםעמוק,דתירגשישלסקר-שילדאלזהשלבשירתה

ומרטיביםנושאיםמופיעיםקונבנציונאלית.היאשלההדתיתהאמרנה
מןבשירתהישצפריה.ובלתיחדשהמשמערתמקבליםכשהםתנכ"יים,

ולתרבותה.לגרמניהאהבתהביןלגשרמנסההיאההתלהבות.ומןהרגש
שירתהלה.היקריםהערכיםרכלעולמהשבירתהיאלשלטוןהיטלרעליית

מרוסנתבלתיהתפרצות :המשורותאתמשקפתלסקר-שילדאלזהשל
לתוכוהעולםוהרסהפרטייםחייההרסואמונה.אנושיותרבה,ועדינות
שירתה.עלוכבדההולךיגוןמעטיםנולדה

היאלשרריצריה.פנתהתחילהמגרמניה.המשוררתהיגרה 1933בשנת
שלבסוףעדלארץ-ישראל,שרריצריהביןושרבהלוךפעמיםמספרנסעה

היהודי,לעםהשתייכותהאתמדגישהחיתהתמידבירושלים.השתקעה
בשירתה.היהודייםהנושאיםרביםהרוחנית.מולדתהאתבצירןוראתה
הארץ·ולהררילירושליםהקשישההמשוררתהסתגלהלאבמציאותאולם
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אבינווגיסה

שירהיקרבזהופיעבירשוליםספק.לאיצירתהמעייןאמםנישראלי.
הבשלחראזהשיריםקרבץכיהסבורםי,רבים ,) 4הכחול""פסנתריהאחרון,
עלב.םורזהתיארושלספרנתבהגםהיאשלה.השיריםקבציביןרהטרב
אתגרמניתיודעיקהלבפניקרואתחיתההעברים"~)."ארץבשםהארץ,
בתהאשה :אלהקריאהערבישלמאזיניםזכררנרתבידינושישיריה.
החליפהעגיליהאתשרוולים.חסרשחרר,קטיפהבמעטההופיעההשבעים
בצבעזכוכיתלעגיליקררליסבצבעזכוכיתעגיליאח,דערבבמהלךפעמיים

פעמוניצלצלונעליהעלענקית.זכוכיתאבןעםטבעתענדהנרצץ.ירוק
מברלין.עמההביאהאותםהכסף,

לפניהבוהמיתהצעירהשלבשהכאותםפנטאסטיים,בגדיםלכרשה
ילדיםלה.שהתנכרוירושלים,ברחובותהזקנההאשההתהלכהשנים,
במולדתהמוחרמתכשהיאהמשוררת,בפטרהבירושליםמגחכים.היונוחרב
מימיםמכריםמעט,מתיהשבחי.במולדתהכמעטמוכרתובלתיהאחת
הזיתים.בהרהאחרוןלמשכבהארתהליוועברו,
 1967יבראו,

הערות

 1 •ייסדידעו,אינווסופוברוסיה 1941ב·ונעלם-1878בנולדאשר ,וואלדן
עלרבההשפעהה nהיהעתלכתב , 1910ב· Der Sturmהעתכתבאת

הגרמנית.בספורתהאקספרסיוניסטיהזרםהתפתחות
. 1960 , 2. Willy Haas: Die Literarische Welt 

. 1932 , 3. Else Lasker-Schtiler: Arthur Aronymus 
. 1943 , 4. Else Lasker-Schtiler: Mein blaues Klavier 

. 1937 , 5. Else Lasker-Schtiler: Das Hebriierland 
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ישארלסבלותסופרת-זק"שבלי

היהאביהיהודיים.להוריםבתבברלין, 1891בשנתנולדזק"שבלי
במסורתליריים,שיריםבצעירותה,לכתובהתחילהזק"שבליתעשיין.
יצירתה.עלהשתיקהירדההשלושיםבשנותהגרמנית.הרומאנטיתהשירה
רדיפותהרוח.אתאףאלאהאנשים,אתרקלארדפההנאציתגרמניה
הרבהלאיבודהלכוכןהיהודית.היצירהעלחרםגםכללוהיהודים
לפניבלבדמעטיםחודשיםזק"ש.בלישלהמוקדמיםוכתביהמשיריה

יחדמגרמניה,להימלטהמשוררתהצליחההשביחהעולםמלחמתפרוץ
בפרס(זכתהלגרלוף,סלמההקשישה,השוודיתהסופרתהזקנה.אמהעם

כניסתהאתואיפשרהזק"שבלילמעןשהשתדלההיא ) 1909שנתנובל
הגדוללפירסומהבשטוקהולם.זק"שבלימתגוררתהיוםועדמאזלשוודיה.

בחלקםהשואה.רושםתחתשנכתבווהפואמותהשיריםעםהמשוררתהגיעה
מכן.לאחר-ובחלקםהמלחמה,ימינעצםעודאלהנכתבו

אתזק"שבליכותבתבשירה,לאינדיבידואליזםסוגדיםבהבתקופה
לשוןשעשועירבה,במידההיא,שהאופנהבשעההכלל.שירת

-והתנכרות,הסתייגותצורניים,חידושיםמורכבים,אינטלקטואליים
מתוןאסוציאציות),רובתעשירהגם(אםמובנתבלשוןזק"שבליכותבת
סבלותאתזק"שבלימתארתביותרהמפורסמיםבשיריהוהזדהות.רגש
יצירתהשירתה.שלאחדכרןגםקרויכן ) 1ישראל""סבלותעמה.

הנאצי.המשטרבימיהעםעלשבאהבשואהקשורההמשוררתשלהעיקרית
בפרטיםלאהשביח,העולםמלחמתימישלהרדיפותאתמתארתהיא

תולדותאתאברשמכיריםאנחנו,סמליות.בתמונותאלאריאליסטיים
קוראיםאבראםהשונים.לדימוייםהקונקרטיהרקעמהויודעיםהתקופה,

משכנרתלאלואברמבינים ,) 2המוות""במשכנותהנקראשירים,מחזור
העםשלגרפועלמספרבציקלרסהראשוןהשירכאשרגם,ומההכוונה.

בשפתההמשוררת,לנומספרתרעודהארובות.דרךהשמימה,כעשןהערלה
במחשבה.היטבתוכננוהללוהמרותמשכנרתכיבמינה,המיוחדתהשירית
חותמתעםהילדיםעל,מספרתהיאלמוות.החייםביןכסכיןהיאוהכניסה
אמהות.ללאשנשארועליהם,הטבועההמוות

הבוגדניהמוותאתמתחוהאמהות/במקוםבארנוראות/"שומרות

 ..tזו



ו 1אבינגיטה

ידיהן."בשרירי

ללאשבשארוהמיותמות,הבעליםמוטיבהואוחוזרהנשבהמוטיב
הידועהריאלית,למציאותמוסביםוזרמיהם,הללו,התיאוריםכלנעליהן.
והפירטיתהסמליתהתיאורדרךאולםהקרוב.העברמןלבזוהמזכרת
ישראל","סבלותעלכותנתזק"שבליכאשרנוסף.מימדלדבריםמוסיפה

כלשלוהרדיפותהסבלאתאלאהשואה,ימיאתרקלאכוללזהסבלהרי
התשובה"מדוע-המשוררתשואלתאחדנשירהזמנים.רכלהתקופות
לכלביחסבשאלתזזושאלהישראל?"לקיומן,השנאהשלהשחורה
מפרידהאיבהעצמההמשוררתהעם.בתולדותמדםהעקובותהתקופות

ניביהם.השוביםהמוטיביםאתמקשרתוהיאוהעתי,דהעברההוזה,נין

הואזהחולרהבהלמות.ההולכיםשלבבעליהםהחולאתמזכירההיאכן
סיבי.מדברשלהלוהטהחולמןעודנרישישראל.שלהבזוזים""חול
מסימניה-שבהארבעיםהשבטיםבדדונוהמדברוחולותהכבשניםאפר

לכן,והתופעות.הדבריםלשורשחותרתזק"שבליהם.האחתהדרןשל
תמונתהאחת.האמתאחרמחפשתהיאהמציאות,שלהרביםהפניםבכל

עםהאימתניתהפגישהלאחררקאליההגיעהשהיאשלה,המיוחדתהעולם
עודשלה.הפירטיםהמחזותומןהקצריםמשיריהאלינומשתקפתהשראה,

מגדירהשהמשוררת , s"אלי"השיריתהדראמהבכתנההמלחמהנזמן
לפניערדשברצחבער,שלשמרהואאלימיסתררין".כ"מחזהארתה

מרבןעליו.שומעיםרקאלאכן,אםנר,פוגשיםאבואיןהמחזה.התחלת
שם,רקלאהוא"אלי"מקרית.בדרןננחרלאהבערשלששמרמאליו

יותר,עודלברמסתברזהענייןלאלוהים.פנייהגםהואשם,שלקיצוראר
בןהנעראלי,אלי.שלמרתועלראייה,עדימפישומעים,אנוכאשר

משרוקיתהילדהריםלהורג.הרריואתמוביליםכיצדבעיניוראההשמונה,
שלראשואתצעירחיילמחץרגעבאותולאלוהים.לשמים,ושרקקטנה

מפורסםמסיפורלנרמוכרתלאלוהיםהשריקהשלו.הרובהבקתהילד
שריקתאתזוכראינומאתנומירכי :אחרגדוליהודיסרפדשלמארד
ל.י·שלבסיפורולהתפלל,ידעשלאהכפריהנערבבית-הכנסת,הנער
 1פרץ

 :האגדהמןאלאהספרות,מןלאהפעםאחר,מוכרמוטיבנוסףעתה
כמהעדהמחזה,עלילתהצדיקים.מל"ראחדשהואהסנדלר,מיכאלמופיע
הנער.רוצחאחרהצדיקשלחיפושוהיאמעטות,במיליםלהגדירהשניתן
החיפושבדרךהריישראל",סבלותעלמיסתוריד"מחזההואש''אלי"מכיוון
בעקיפיןארבמישריןהקשורותשוברת,תמונותמתגלותהתחנותרבת

אומקום,זמן,ציוניאין ;במפורשנאמריםהדבריםאידאלה.לסבלות
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 ..ישראלסבלותסופ.רת-זק"שבלי

ההתרחשויותכילהבין,לנרניתןאולם ;היחרדי>הלאום(מלבדלארם
מעשיכן,עלאין,המלחמה.סירםשלאחוהתקופהמןכבוהןהמתוארות

זכורנרת.יש ;זרועה

עליותרקטנהילדהיז.~ואלתגדולהילדה :ביניהםמשוחחיםילדים
הסוגסטיביכוחההזאת?"המילהמה ?"אמא-עונההקטנהוהילדהאמה.
אם.וצחעלסיפרושלבוחרמאשויותרגדולאוליהואזרשאלהשל

היאעונשו,אתהמתארתהסצינההרוצח.מתגלההמחזהשלבסיומו

שכןומכלויאליסטית,אינהזק"שבלישלשירתהדמיונית·סרויאליסטית.
גםישזאתבכלהעתיקים.האגדהממקורותהשואבמיסתווין,במחזה
 :מוגדותתקופהידוע,רוחהלךלנוהמזכיריםניסוחים,כמהזהבמעמד
ולכןולשווק,הראשאתלזורקהטוב,הסדרנגדזהשהיהטוען,הרוצח

הואהאחרוןוברגעכנר.עלהסדראתולהשיבהמצבאתלתקןצוידהיה
מסתייםהרוצחהענשתעםהעולם?"סדוהסדר,כאן"היכן-זועקערד
בא.ממנוהאחר,לעולםלחזורושאיוהואהצדיק,שלתפקידוגם

חווייתעלמתבססזק"שבלישליצירתהעיקראמרנו,שכבוכפי
לאחושנתפרסמושלההשיריםוקבצייצירותיהשלהשמותהשראה.
"בריחה ,) 4 1949כרכבים,"ליקרי , 1947המרות","במשכנות :יעידוהמלחמה

קובצישמותהםאלהכל .) 6 1961לאין-עפו","מסע ,)~ 1959 11וגלגול
מעבורנושאיםעלתנכ"יים,נושאיםעלכותבתשהואישאולםשירים.
נושא,עלשיואצלהמוצאיםאנוהעם.שלהקרוב,עברוולאהרחוק,
בעלתאצלהמלךשאול-הרבהסופריםשלדמיונםאתהפעילאשו

מתרכבוההורההעברהמלך.דודעלשיוהשאר,ביןמוצאים,ואברהאוב.
רמאיידנקאושוויץאתמשבצתהיאאחת.ליחידהזק"שבלישלנשיותה

מתחילתוישראלתולדותאתהמקיפהגדולה,אחתסיסטמהבתרךכלזןונרגן
רעוצמתההמיכניההמוניהרצחבשלהשואה,שלהיקפהבשלסופו.ועד
לקוראלהעבירממצה,ביטוילדבריםלתתמאודקשהההשמדה,של

זוועהמעשישל ,ריאליסטימדרייק,תיאורהנושא.אתההולמתתחושה
ודאימצטעצעתאמנותואילוהחרשים.אתמקההדברשלבסופררבים,
מוצאיםאנוזק"שבלישלבשיריהזה.בנושאבמקרםאינההיאשאף

ביטוילתתהצליחההמשוררתכאח.דרגשותשלועומקאמנותיתשלמות
והתפישה.התיאורליכולתמעברכמעטשהואלנושא,

 1966אוקטובר,
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חכמהאבלטפשההיא

במכתבהרפמנסטאלפרןהרגוכתבכן-חכמה"אבלטפשה,"היא
הגומניה·לסופותמכוונתחיתהההגדות ;הספרותייםמידידיולאחדפרטי

שהםספרותייםחוגיםשלמדובםקולב.אבטחמינכן,ילידתצופתיה,
שנכתכןהגםהרפמנסטאל,שלודבריו ;תאוצותבכללמדי,מצומצמים

לאקולבאנטהקולב.לאנטהלהגיעאחורלאבהחלט,פרטיבמכתב
הבינה,היאשכןמימרתו.ואתהרפמנסטאלאתציטטהאפילוהיאנעלבה.

טפשרת.שלמיוחדולסוגנתכווןחכמהשלמיוחדלסוגכוונתו.היתהמה
והמעודן;הטובלטעםלהשכלה,לאופי,הופמנסטאלנתכווןחכמהעלבדבור
כן,לא-מעשירת.בקטנות,לאי-התמצאותהתכווןטפשותעלבדבררראילר

הרפמנסטאלפרןהרגוהווינאישהסופרמכיורןלהאמין.רוציםאנולפחות,
התרבותחייאתעיצבואשויהודי,ממוצאאריהודיםסופריםמאותם(אחד

אנטהעםמיודדהיה )-20ההמאהובתחילת-19ההמאהבשלהיוינהשל
זקאנר , 1928משנתהבא,המכתבכמרמכתבים.להכתבגםהואקולב,

 :ממנומשפטיםכמהבזהמצטטים
יפהמהעדפה,עללןלומררוצההייתיכמה--- "
הושב.כאן---הרבסט"."דפנההספרבעיניבמינוומיוחד

שמתהווהמהשלעיצובאווירה,הרבהכהישרגיל,בלתיכהמשהו
היהלאכדוגמתוהגרמנית,בשפהורמאןנוצרכאןאנשים,בין

(בכיורןבמעטאןולועצמן'עלפעםערדתעליאם .---קודם
-עדינהסטרוקטורההגם-מדוייקתסטרוקטורההגדרתשל

 "_--יותרערדמושלםנצחרנןיהיהמומחשת)ועלילה
היוםרעדקדםמימיספרותייםבחוגיםכנהוגבצידו,ועוקץשבחאכן,

 ,) 1הרבסט""דפנהבררמאןהעלילהשכןמוצדק.עוקץלאואפילוהזה.

המתפתחת,עלילההיטב,מוגדרתעלילההיאבמכתב,מדוברבוורמאןאותו
נושאהואהרומאןנושאיוונית.טרגדיהשלבעוצמהשלה,בתחומים

משפחהשלהמצומצמיםבתחומיההרע,שלההרסניתפעולתו-עתיק,
המופלאה,ההרמוניהאתלהרוסמצליחהבמשפחההצעירההבתאחת.

הפרימיטיבית.העמומה,נוכחותהשהורגשהלפניהובסטבמשפחתששלטה
הקטנה.פליקבגללונשמדיםנשבריםממנההגדוליםוהאחהאחיותשתי
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ילדותבמחלתבדבקתבילדותהפליק :המקרהבדרןחרדוכאילוהאסון
בפטרתרזןקרבסטבציהלאחותההמחלהאתמעבירהאולםמבריאה,כלשהי,

קשורההיאשאףבתאונה,מרתהאתמוצאתהאםבלב.דספוריםימיםאחר
בשלמסבכתהיאמספר,בשביםמתבגרתפליקכאשרלפליק.איכשהו
ראילרבהרג.הואברבדר-קרב,אחיהאתהבבהשלשמץכלוחוסרטפשרתה

ערמומית,להתנהגותקרבןנופלתהספר,נקראשמהעלהבכורה,דפנה
להשהפןמביתה,נמלטתדפנההקטנה.אחותהשלומחושבתשתלטנית
התנגדותהכוחאתהרסהבוראהנפשיהמתח :מדימארחואןלגיהברם,

לאלמעשהקשה.ממחלהבפטרתוהיאבירתו,רבהיהלאשמעולםהפיזי,
הנרגזנקודתטמונהבעצםוכאןכ"רעה",פליקאתהגדרנוכאשרדייקנו

פשוטהיא-רעהראינהטובהאיבהשהיאהוא,נפליקהמסוכןהספר.של
מזיקליצרובקלותארתההופכותוערתהשפעות ;מתוכןונעווהריקה

חפצהאיבההיאהסופרת.הגדרותלפיאפלה,שרווהנפשהבתרןוהרסני.
היאמלכתחילהשלה.השלטוןליצרבכגעתרקהיא-דפנהשלבאסונה

אחיהאתהמציינותהמידותכלאתחסרהגסה,טפשה,אלארעה,איבה
הקלילות,הגמישותהאלגבציה,הןהלוא-קרבןלההנופליםואחיותיה
ומכאן-בכרבהאיבהפליקהמאוזנת.ההופעהסודהעצמי,הביטחון
עלמעודנתבהשפעהרבשכוחהדפנה,השחור.כוחותפעולתמתחילה
יכולהאיבהפליק,אלדרךכללמצואיכולהאיבהתבונה,בעליאגשים
 :מעניינתבקודהרעודהבנה.שלשביבהאחרונהזרשלבמחשבתהלהדליק
להאיןאן-ממנהוהמעודניםהטוביםאתלהרוספליקמצליחהאמנם

חייהאתלמלאעצמה,ברשות.לעמודמסוגלתאינההיא ;עצמאיקירםכל
ודייקניתרוטיניתבעבודהמרגועלעצמהמוצאתהיאדברשלבסופרתוכן.
היטב.מוגדריםתפקידיהכאשרשגרה,של

 , 1927בשנתזהורמאןכתבהקולבשאבטחכ,ןעלחושביםאברראם

שלנברנההבלתיאןהפיקחית,מימרתועםלהסכיםשלאבוטיםאבר
היהאביהצרפתיה.ולאםגרמנילאבבתהיאקולבאבטה ...הרפמבסטאל
ולצרפת,למרסיקההאהבהאתירשהמאמהפסבתרית.חיתהאמהארכיטקט,

הראשונההעולםבמלחמתהגרמנית.התרבותיתהמורשתאתירשהמאביה.

היגרה 1933בשנתוהשנאה.הדמיםשפיכותכבגדקולהאתהרימה
לאוצרת-הברית.מצרפתנמלטההמלחמהפורץעםלצרפת.מגרמניה

והיאגרמניים.גוליםסופריםשלשלמהמושבהפגשהבאוצרת-הברית
בעצב:כותבת

כללראותבספרינו.משקיעיםשאברהראשבנרבירתוהטוב"הרי
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הוגשהזוהי-לצדדין,ומסולקמוחנקחיינו,נימיערדזאת,
מפחידה".

אחואולםקולב.אנטהשלספריההוחרמוהדיירנשברתאכן,
תחילהלאירופה,מאוצרת-הבריתחזרהקולבאנטהמחדש.נדפסוהמלחמה
לעינינזדקרהמספוימיםלפנימולדתה.עירלמינכןואחר-כןלפאויז
לכיקרוהגיעה ,-93הבתקולב,אנטהכיהאומרת,בעיתון,קטנהידיעה
כאמור,אן, ;הופמנסטאלשלבמימרתונזכרתילכןלישראל.קצרפרטי

 ..•חסרהמצאתיהאותה,כשבחנתי
 1967אפריל,

הערות

1. Annete Kolb: Daphne Herbst, 1927. 
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הארסטרית-הרנגריתהקיסרותשלהתרבותיבנוףהיהודיםשלחלקם
ארהאנסרלרטי,למספרםפררפררציהנשרםערמואיברהרא ;עצרםחרא

דאנשיאמניםסרפדים,ריצררחירבפראג,נררינה,והמדיני.החברתילמעמדם
תקרפהשלהתרבותייםפניהאתקבעראשריהרדי>ממרצא(אריהודייםררח

הרפמנססאל,פרןהרגר :נררינה ;הדגמהלשםאחדים,רקנמנהשלמה.
קולבר·הרפמן,רינארדפורי,וזיגמרבדמהלו,גרססאנשניצלו,אותרו
קפקא,פראנץ :בפראג jצררייגסספןבררך,חרמןשפוכר,מאנהקרארס,

האוסטריםנילרמר,אידרער.דרערדברגמן,הרגרנור,דמנסרררפל,פרנץ
הסרפדשלקבורעלארלםהיהודים.כלפימיוחדתאסירות-תרדההפגינו
עטורמפראו,זרהמהוללהנסנררגביתשלנציגהניחנפאריזדרסירסף
להעירכדאיהנהרהלשםכמרנן).ההנסנררגים,(צבעישחרר·צהרנסרט
ההבסנררגיםבהנעתנאההנסנררגמשפחתמצדזרנאהג'ססהניכאן,

-האוסטריתבאוניההמרשלשליטיהערדהיררלאתם,מגורליודרנבר
רלאלהתקיים,מזמןחדלהנברהמרנארכיהאפילרוירק,ניתר ;הונגרית

היסב,הבסבררגביתידעמקרם,מכלורסיסים.שנריםאלאממנהנרתרר
המצבהחייר.נימיערדלמחצהשנשכחסרפד,שלזכוראתמכגדחראמורע

רלמרנאר·ירסף,פרנץלקיסר ) 1"רדצקי·מארש"בספררדרסירסףשהעמיד

עמיםהרבהשלאמצבההיאההתפוררות,סףעלהערמותהעתיקה,ניה
מתנררנתשאיניכאן,להוסיףברצונילכשנמרתה.זכרשליטיםהרבהרלא

התפררררתהאתשתאררגדולים,וסרפדיםסרפדים,ערדהירשלאבזאת,לרמר
אתכאןלהזכירישואשרנהובשררה :רהירהירחהבסבררגים.ממלכתשל

הערלםמלחמתשלבעיצומהשמת .מרזילורכוסשלהספרותימפעלו

מרתר,אחרשניםעשררק ;וכרתשניםמלבנשכחבשררייצריה,חשביה

ולפרסוםלתהילההסרפדזנההמקובצים,נתבירבפרסוםהרחלכאשר

מרזומהאךהעלייה.בקופרסרמרערמורעדייז ;חיבערדרממגרשנמנעו

ציירומכרכרה,מיוחסתאוסטריתלמשפחהבןמוזיל,לביתהאציל :הדבר

רוט,ירסףראילראירונית.הסתייגות,מתרדמזרקןהבלההמרנארכיהאת

אתתארררליניה,בחבלנידחתבעיירהשנולדעניים,יהודייםלהרריםבן
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כסמלתארירסףנץפרהקיסרראת 1עצרוכאבמתרדהמרנארכיהשלקיצה
ששקעה.גדרלהשלמארדאנרשי

תמרררתרביחייםהידדרור,מבנירביםכחייררט,ירסףשלחייר
נרלרררטלהיררל.דהרעמזלםלהםגרםבההתקרפהכמר-רחליפרת
כןאחרברדינה,רבגימנסיהבכורדילמדחראררליניה.בחבל , 1894בשנת
שרתהראשרנההערלםמלחמתבזמןרינה.בארניברסיטתגרמניסטיקהלמד

בברלין,בררינה,כעיתונאי,לעברןהחלהמלחמהלאחרהארסטרי.בצבא
ררמאנים,-ספרירבפרסרםהחל 1920מ"כדלה.אירופהבכלרבנסיערת
ודיבריהמרפרזתרשתייתרהברהמייםחייילמורתרמאמרים.מסרתסיפררים,
שערתכרחבהיהידםידםבעברדתר.מארדחורץררטהיהרהידידרת,הידידים

לררטלרהיהלא 1933מאזהחדלים.בביתהאחררניםבימיראףוכרת,
שרבים,מלרןבבתיהתגרדוחראקברעה).הכנסהלא(ראףקברעמערן

המלרנרתחדריאתחילקידידיר,עדרתלפישנים,כמהשרנות.בערים
ורה.שאררבעלתנאהאשהאפריקני,מלןשלאשחרעםהתגרדובהם

הררפאים . 1939בשנת , 45בגילנפטר,רשםבפאריזישבהאחרונותבשנותיו
הרביםחבריוואילו jאלכוהולשלבפוזותבכמרירתלמותוהעילהאתראו
הסופרביקשבשתייה jתוצאהאלאראשונית,סיבהבשתייהוארלא

שבר.העצמיההרסיצראתביטאגםובשתייההתקופה,מברואותמיפלט
כמעטהרירוט,יוסףשלמותואחרמועטזמןנפאריזשנתרחשמהלאור

פימרהיהשגורלולוודאיקרובעת.ללאמותועללהתאבלהיאצניעות
לאחרמקום,מכלהגרמני.הכיבושעדלחידתממשיוהיהאםכמה,

הכיסספריבהוצאותלארדיצאררבחלקםמחדש,ספרירהודפסוהמלחמה
הפופולאריות.

רלאהפרטייםנחיירלאהנחלה,ראלהמנוחהאלהגיעלאררטירסף
לקראתוחותרמחפשתהפוכות,ורבפניםרבירצוהואהאמנותית.ביצירתו

מסויימתבתקופההשנים.במורצתמשתנותהשקפותירידוע.בלתייעד
עזבלאמעולםרוט jנכוןזהאיןהתנצר.הסופרכישטענו,היובחייו
כמוהר-הקאתרליתלמחשבהמתקרבחראמספריונכמהאנרתיו.דתאת

שביניןדימיוןאיןאןוורפל.פראנץתקופתו,בןאחריהודיכסופר
עזבלאפורמאליבאופןרוקלקאתרלירת,נטהבלינו,וורפל, :המקרים

פתרוןושםפהחיפשהרוחנית,נדודיובדרןרוט,ואילו jהיהדותאת
דמויותרצפותחרזררתבספריריהודי.תמידנשארבלינואןהזמן,לנגעי

 jביהודיםעניינםעיקרמספריומעטיםרק :הבחנהכאןלערוךישיהודיות.

כדמויותארמשגירת,כדמרירתדווקאהיהודיםמופיעיםלרוב ,) 2"אירנ"כמר
אתונצערבהערצהבאמנרת,תאררוטיוסףכיאמרנו,כברהרירקע.
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ויניבאחםי·ג '

ספרותיתמצבהוהציבהאוסטרית-הונגרית,המונארכיהל L1!האחרוניםימיה .
המשפחותולאהזקןהקיסרשלאמרבן,וממילאהזקן.יוסףפרנץלקיסר

מייחדאותםוהתפקי,דהמקוםהואמענייןיהודים.היוהעתיקותהאוסטריות .

אפשרהבלתי·יהרדיים.הגיבוריםבצדהמופיעותהיהודיות,לדמויות.ררט
שלא jכקטליזטוריםמשמשיםשהיהודיםהצדקה,שלרבהבמידהלומר,

להפעילרבדיברריהם,במעשיהםמתחילים,הםכמנדון,ושלאבמתכוון, .
מתחילהלהםהודרתהעלילה.גיבוריאצלומחשבותתגובותשלשרשרת
ממלכתכילזכור,ישהגיבורים.שלהמיוחדתהפרובלמטיקהלהתפתח

אשרואוצרת,עמיםשלהומוגנידבלתימוזראוסףחיתהההבסבדרגים
העולםמלחמתעםואכן, jשביניהםהמשותףעלעלהביניהםהשרבי

וראהזרגדנירתברב·דווקאאולם,והרקוב.הישןהבנייןהתפוררהראשונה
האדכלרסיהשלהשוניםהרבדיםאוסטריה.שלקסמהעיקראתרוטיוסף .
התרבותואתהאוסטרי,הייחודאתפראדדכסאלי,באופןהיוצרים,הם ;

הזההעמיםאוסףשלהחשוביםהמרכיבים.אחדאתהמהוללה.·הווינאי
ניתןהסופר,שלמדתואחרשנהשלרשיםעכשיו,ביהודים.רוטרואה
כבניםהיהודיםבניהאתמפניהדינהשדחתהמאזכינביטתה,לומר

הפכהתרבותשלממטרופוליןמשלה.גדוליםבניםלהקמרלאחורגים,
לפרובינציה.דינה

יהודיתעיירהרקעעלכתוב"איוב"בלב.דאוסטריהעלכתבלאררט
"מאהברלין.עלמספר ) 3ושמאל""ימיןבניר-יורק.יהודיורחובברוסיה,
מלחמתימישלרוסיהעל- )~"טרבס"הצרפתי.העםעל- ) 4ימים"
הריהתמטיקה,לפי :מעניינתבקררהכאןישושוב,הראשונה.העולם

סובבתהעלילהשהריררט.של"הקאתרליים"הרומאניםאחדהוא"טרבס"
החטא,עלבעיקרכאןמדובר jמובהקותומוסריותדתיותכעורתסביב '
המתחוללתהקיצוניתהרוחניתהתמרדהזאת,עםיחדוהגאולה.העונש .

רוטשל"הקאתרליות"יהודים.עםבעימותמקורה-טרבסהרוסיבקצין
כיהודי.ישובראייתקרובותלעיתיםמתבטאת
התחיל,הסופרועומדות.קבועותהיולאררטשלהחברתיותדעותיוגם
שקיעתעלהצעראולםשמאלניות.בטירתבעלכצעירדרור,מבניכרבים

בררמאןיותר.קונסרבטיבימחשבהלקראותרהיפנהבהכרחהמרנארכיה
שעיקרוההבסבדרגים)קבורת(מקום ) 6הקפוצינים"שלהקבר"מערות

עלהגיבורתמהה"אנשלוס"ליוםועדהראשונההעולםמלחמתערברינה
יקבעשעםהדבר,ייתכןכיצדמבין,איברחרא ;והערכים·המושגים.שיברי

שאיןברגע jנשלטלהיותעםשלמהותועיקרהרי ;ממשלתואתבעצמו
זהורמאןנופלספרותית,מבחינהעם.להיותפוסקהעםשליט,עדולר
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ההבסבזרגיתוהאימפריהרזטיזזף

בחשבוןלקחתישבו,המובעותלדעותאשר ;ה"רדצקי·מארש"מןבהרבה
המתואריםהאחרוניםלמאורעותוסמוךרןט,שללמותוסמוךנכתב•ו;הוא

מהותאתהמתקרבת.המלחמהאימתובצל , 1939-1938בשניםנו,
המשטרבצורתרואההואמפניה,חרדשהסופרעם,שלהעצמיתשליטתו

הרקעעלהריהללו,לדעותלהסכיםבאפשרותנואיזגםאםההיטלריסטי.
אותן.להביואפשרהנזכר

תפוריםרוטשלבגדיוהיוששקעה,ההירארכיהעללגעגועיובהתאם
האוסט·הקציניםמדישלהצרההגזרהחיתהלמכנסיו :מיוחדתבמתכונת

ןסטפזרוטיוסףבילוהמלחמהלפניהאחרונותהשניםבאחתהישנים.וים
זוגרקלרוטנותרעתבאותהשבבלגיה.באוסטנדההקיץאתצווייג

לחייטלעטחברואתלקחצווייגלמד.ימרוטהואואףאח,דמכנסים
הבלתיהגזרהבשלמכנסים.זוגעבורווהזמיןבאוסטנדה,ביותרהיקר

רוטהפךהחדש,בלבושוהדורומכופל.כפולמחירהחייטדרשרגילה,
העשירים",האנשיםהם"כאלהשלו.המקטורןעלצבעוניתקוניאקכוסית
שוכחיםהםמכנסים,זוגלנולקנותמואיליםכברהם"אםבטרוניה.אמר

ואמר,הוסיףועודז'קט.עבורגםשילםצווייגמתאים!".ז'קטגםלהזמין
כלקליםרוטשלחייוהיולאלומר,יש ,נדרך-כללאךגאון.הואשרוט

ואינדיבידואליסטהומאניסטכיהודי,שסבללאוסטריהנאמןבןהיההואכך.
להתאבלעליושהוטלקבועיםערכיםאחרתראלימה,תקופהלתוךשנולד

שהיהבהערכהזכהשלאוסופרכולם,הערכיםכלשלהתמוטטותםעל
ניקולאוס"הקצין :מצבהגביעלכתובתמופיעהמספריובאחדלה.ראוי

אותהאתלחרוטהיהאפשרשם,בשינויזן".אדמהעלאורחטרבס,
עצמו.רוטיוסףשלקברועלכתובת
 1968 ,אדקטזבר

תיךעה

1. Joseph Roth: Radetzkymarsch, 1932. 
2. Joseph Roth: Hiob, 1930. 
3. Josepf Roth : Rechts und Links, 1929. 
4. Joseph Roth: Die hundert Tage, 1936. 
5. Joscph Roth : Tarabas, ein Gast auf dieser Erde, 1934. 
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הסהחרמן :ושוב

גילויומכר.לרביהסההרמזשלספריוהפכושרבהאחררנרתבשנים
יבראאםכיישראלי,גילויואדפן,פניםבשרםאיבר,הסהחרמןשלמחדש

הסהשלהכרכיםכלעמדוהשישיםנשברתהברית.ואוצרתמאירופה

קטןגרעיןרוקעליהם,מצטברכשהאבקשבספריותהנידחיםהמדפיםעל
סחררההםשובהשבעיםבשנותואילובהם.והופךבהםהדפךנאמניםשל

בתופעותימירכלנלחםעצמוהסההמערבי.בעולםהספריםנשרקמבוקשת
לדהידהאדםבנישלושאדנםהמונם jזולהרבפרפולארירתארפנתירת

להמנע"נא :השלטקבועהיהבמרנטנרלההכפריביתרדלתרעללטרוח
בשנתנרכלפרסאתקבלתועםלשיא,הגיעפרסומוכאשרמביקורים".

שלמכתביווהמבקרים.המעריציםזרםמפנילהתגונןכיצדידעלא , 1946
כמהעדמוכיחיםהארבעיםשנותמסוףמאןתומסהטובלידידוהסהחרמן
בשלטהתחשבושלאהצעיריםהמרביעלהמזדקןהרוחואישהסופררגז

שלפניונזירלחזרתהתענוגעללוותרואופןפניםבשוםרצדולאהנזכר
חרארכךבחברתם.כללמעונייןהיהלאהאחרוןשזההגםנובל,פרסבעל
הארוכהובחופשהבהמונים,באים"המבקרים :צרותיועללידידוכתב
בחלקםסטודנטים,שלשלמרתלהקותגםהגבוהיםהחינוךמוסדותשל

--אותםגםסרבלאיניכאלהבכמרירתאבלומעניינים,חביביםבחדרים
וכמעטיוםכלמפורסמת,אישיותרכלמפורסםמקוםכלמבקרים(הם)-
עלמביקורים"להמנע"נאהכתובתעלצוחקיםכאן,עומדיםהםשעהכל

שהביאופעמיםרכבוגני,שלביותרהנסתרותבפינותעלימתנפליםדלתי,
הסה ,) 1 "_--זעםהתפרצויותלידישכמרתי,זקןמתבודדאותי,
חירםשלהסטודנטיםלהקותכיהדעת,עלמתקבללאאךבחיים,עודאיבר
עבור.בימיםהסטודנטיםלהקותמאשריותרלפניודחסוחןמוצאותהיד

מתבססהסהיצירתשלהמחודשההערצהגלהאםהיא,אחרתשאלה

בלב.דאופנתיאךשאינוצידוקלודישומעמיקה,רציניתאינטרפרטציהעל
שזרא,מקסםאחרהסהשלוהנלהביםהחדשיםהחסידיםנדהיםשמאאר

 ?הסופרבכתבימגמתידפדוףכדיתוךלהםנשתקףאשר

חראבחירתו.פיעלרשררייצרילידתופיעלגרמניהיההסההרמז
בערריובגרמניה.בשרוארצוראלדאשרקאלבהקטנהבעיר 1877בשנתנולד
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חסהחרמן :שורב

אתניסה :-הספרמביתברחהואמתמי.דחיפושבסימןעמדורעלרמיר

מיכוןשלבתקופהלמקרם.ממקרםלנדודהרבה ;רביםבמקצועותידו
ספריוגיבוריכל ;ברגלהליכהשלנלהבחסידהסההיהוהולך,גרבו

-למיניהםהרכבבכלילהעזרמבליממש,שלבצעידהמרחקיםמגמאים
קנכט)(יוסףהעתידדרוקמנצינד),פטר(למשל,התקופהבנישהםביד
בבדבדבצעירותן.צועדהסהגםהיהרכך(גרלדמרנד).הניניםימיאר

הזכוכית")פניני("משחקלגמריאבסטרקטייםלאידיאליםהטפתועם
גידיםהנעשיתרמדרייקתיסודיתלמלאכהאוהבתלבתשומתמקדישהוא
 ;הרבעיי")החיים"מהלךרגרלדמרנד","נרקיסקמנצינד",("פטרממש

הדהערבה")("זאבהמיכוןכנגדוהפניההכפיםמלאכתעלזוהדגיזz-ה

שרביםבמקצועותעבדעצמוהסההסה.חרמןביצירתחשיבותבעליסוד
שערנילייצרומלאכהבביתכחניועבדהשארביןייעודן.אתשמצאעד

חרוצהכפייםמלאכתשלחשיבותהעלשכתיבתומכאןוכבסירת.מגלדים
אתבה.שנתנסהחוריהאלאאבסטרקטיתיאררטיענייןאינהודייקנית

לאאשרפורזה,וקטעילירייםשיריםפרסוםעםהסההחלכסופרדרכו
והמבקרים.הקרואיםקהלבקרברבהלתהודהזכר

שלשמרנתפרסםואז ; 11קמנצינד"פטרהרומןהתפרסם 1904בשנת
הימיםברברתיחי.דכמקצועבכתיבהעסקוהלאהמכאןברבים.הסה

בכללמשניערךכבעלתהסהשלהביכוריםמיצירתהבקרותהסתייגה
"דמיאן",אתפרסםהואכאשרחדשהדרךעלרמזעצמוהסהגםכתביו.
ואמנם,הספר.גיבורסינקלר,אמילבשםאלאהואבשמרלא , 1919בשנת

דמיאןכמרבזוגותומתגלםהסהמיצירותברברתיסודאבןשהואהקיטוב
-דסיניררי,רפלינירקנכטיוסףרליאר,ה.ה.רגרלדמרנ,דנרקיסרסינקלר,

מדלהתעלםהיאטעותזאתבכלאךקמנצינד".ב"פטרמופיעאיברעדיין
ישהמארחות.ליצירתורעדהסהשלהמוקדמתיצירתולמןהנמשךהקור
"לעולםמכפורלצאתשניסההשווייצריהכפרבןקמנצינ,דפטרביןקרבה

קנכט,יוסףלביןומנוסה,מזרכןאדםמחצבתו,לכרושרבוחזרהגדול"

הפרנההסה,בכתביהאחרונההגדולההזמרתהנעלה,לרזי"ה"מגיסטר
הגדול.העולםאלקאסטאליההחינוכיתהפרובינציהמן

ההסאי.הגיבורשלהמיוחדתבדרךלצעודמתחילקמנצינדפטרכבר
ללמודההזדמנותלוניתנתשווייצריה.בהריהשוכןקטןכפרבןהוא

זוכההואהשניםבמשךהגדול"."לעולםיוצאוהואמולדתו,מכפרולצאת
לעצמוורוכשלסופרנעשההוא ;"הצלחה"האדםבניבפישנקראלמה

שההיהגדולה,היצירהממש,שלהיצירהשאתחשהואאמנם,פרסום.
נמצאיםממנהורשימותקטעיםרוקכתב,לאעדיין-לכתובעליו
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ו 1אבינגיטה

נשלמתשאינההמהותית,האמיתית,הנכונה,היצירה(מוטיבכמגדתו.
היאקמנצינדפטרשלהצלחתווגולדמונד").ב"נרקיסגםחוזרלעולם,
הקרובהידידיותר.קשההמצבהאנושייםהיחסיםבמישורבלב.דחיצונית

בשטחהרבהקמנצינדפטרחייבלוהעלומים,שנותשלביותרוהמסור
לידידותרבערןמייחסהסה(חרמןבנהר.טובע-התרבותיתהתפתחותו

ביותרהמפורסמתהנעוריםידידותיצירותיו.במרביתחוזרהנושאנעורים.

זוגותגםישאן ;לדמיאןסינקלרשביןהידידותאוליהיאהסהבכתבי
עלמתעכבתאניהסה.יצירתבמרקםחשיבותםשמרובהאחרים,ידידים
להדגישמנתעלגמורה,היצירה·הבלתי·מוטיבעלגםכמוזאת,נקודה

 ;הזכוכית"פניניל".משחקועדקמנצינד""פטרלמןהסה,בכתביהרצףאת
המעטות,היפותהנשיםואילוזה).מרצףלהתעלםזאת,תהיהטעותאן

כאוהבולאכידידאותומקרבותאחריהן,נמשןקמנצינדשלליבואשר
לעצמו.אףרגשותיואתלבטאהואמצליחבטרםעודידיומביןונשמטות
זוכההואנשים,עםביחסיולהזכהשלאוהשלווה,האושרלתחושת
הקשה,הסבלבמסירות.מטפלהואבוהנכה,המסכן'כופיעםביחסיו
טובאתהמעיטולאנשמתואתהשחיתלאנופי,שלחלקומנתשהוא
הפורמאלית,ההשכלהחסרזה,מסכןומנכה ;העולםעםביחסיוליבו
כופיאן .יותרומשכיליםנכבדיםממכריםמאשריותרקמנצינדפטרלומד

בד.דקמנצינדנותרושובמראש,לצפותהיהשאפשרכפימת,החולה
באבירלטפלבכדיכביכולהקטן,מולדתולכפרחוזרשהואדברשלסופו
במקוםשווא,חיפושיהרבהאחרלהשתבץ,בכדיבאמתאןוהאלמן,הזקן

הגדולות,בעריםהחייםהכפר,מןהיציאהלו.הראוייםהחייםוברקמת
שוואומקסםתעתועיםחזיוןאםכיהיהלאזהכל-כביכולההצלחות

באמתהגדוללעולםהיציאהבהםסיפוריםלכתיבתלהגיעעתידעוד(הסה

להניעודיוכברזהדמיוניומחזההגיבור,שלבדמיונורקמתרחשת
קמנצינ,דבידיחיתהטעותהמדומים).החיצונייםהערכיםכלעללוויתור
 :תיקונםלידיאלהחייםלהביאמכדימאוחרלאאןהכפר.אתשעזב
ובחצרבביתהקטניםהתיקונים ;מולדתובכפריישארוהלאהמעתה
היותרהצדעלזמנואתממלאיםאבירולמעןלמענוהביתמשקוניהול

אתלידיויקבלשקמנצינדייתכןטובה,בשיבההאב,לכשימות ;טוב
היינותמןהשקטיםהשתייניםלכלערבערבוימזוגהכפרית,המסבאה
נבחרעתהוכברהכפרבעניינייעסוקהוא ; ) 2אנושלבהמשמחיםהטובים

עליההגדולה,היצירהאתייכתובערדאולי.ואולי, ;מרעיליםלתפקידים
חלם.

להודו.מסעהסהערןהפרטיים,בחייומשברבעקבות , 1911בשנת
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ישכןהודר,עלסיפוריםספרותית.אופנהמשיםמבליבכןקבעהרא
מיסיונרהיהאמרמצדסברשכןילדרתר.בימיערדהסהשמעלהניח,
הסב.שלמאלולגמרישרבותכורברתעםלהודונסעהסהאמנם,בהודן.
והיחידה.האחתהאמתדתאתוללמדםלילידיםאורלהביאביקשהסב
היוגהמתורתהושפעהוא ;מהםללמודדווקאביקשהסההרמזואילו
שרבהמתפוררהמערבכילושבראהלשאלותתשובותבמזרחוחיפש

הסהשלמספריושאחדהוא,מקרהלאאףעליהן.לעברתמסוגלאיבר
המחשבהאוההדדית,המחשבההשפעת .) 1932 (הקדם"לארץ"מסעקררי

בראש ;הסרפדשלמספריובכמהביכרתאותה,הביןשחסהכפיההודית
זאת,בכלהזכוכית".פניניל"משחקובנספחותב"סידהארתא"ןבראשרבה

שללהתעבייברתרבהקשרורקאן"סידהארתא"אתלראותבכרןזהיהאלא
הסהשליצירתןבמכלולמשתלב"סידהארתא"ההדדית.בפילוסופיההסה

גיבוריםעםמשותפיםקוריםעצמולסידהארתא ;שלרהעולםובתמונת
לשכוח,איןגםונרקיס.קמבציבדפטרלמשלהסרפד,שלאחרים

אחרתמימותשביםתשעכלדמו, , 1922בשבתלאוריצאש"סידהארתא"
הספריםאחדהופיע"סידהארתא"לפנישביםשלושהסה.שלההודימסער

כדאיכילהסיק,ביתןאלהמכל"דמיאן".הסופר,שלביותרהמפורסמים

ערדגלים.הכתההודו""אפנתאגב,הדברים.שליתרמפישוטלהמבע
אלראילרשלד,ההררי""המסעאתבובזלסוואלדמרפרסם 1916בשנת
שלהרומןנצררתהנושאשלורלגאריזציההגיעההאנגלר-סאכסיהקרוא

 .) 1945 (התער"חרדעל 11מוחם,סומרסט

הבחירהבשוויצריה.והשתקעלגרמניהעורףהסהפנה 1912בשנת
סרפדלגביהסה.אצלבמיוחדמפתיעהאיבהשניהכמולדתבשוריצריה

שלמיםאיזררםיאשרארץהיאשווייצריההריגרמנית,הכותבומשורר

מאוצרתימירבסוףחזראשרמאן,תומסאגב,גרמנית.דובריהםבה

סופיתלהשתקעבחרבגרמניה,להתיישבמרנןהיהולאלאירופה,הברית
חיתההסההרמזשלאמוכיכאןק!הוסיףישסיבה.מאותה-בשווייצריה
אףזן.בארץהסרפדעלעבורילדרתר,משברתוחלקלמחצהשווייצרית

בשרריי-שהשתקעלאחררקלאוזאתבררכם.שווייצרייםבספריוהנרפים
שניםשמרנהלאדריצאקמנציבדפטר ;כןלפנישניםאףאלאצריח,
הישיבהאתביכרשחסההגםזר.בארץמגדריואתקבעשחסהלפני

עםמיידיקונפליקטלידיהגיעלאבגרמניה,הישיבהעלבשררייצריה
הסה ;הראשונההעולםמלחמתנשברתבאהההתנגשותמולדתו.ארץ
גרמניים,מלחמהשבריילמעןבשווייצריהפעלהואאמנםפאציפיסט.היה
חריפהלתגרנההביאושפרסםהמאמריםאן ;למענםעיתוןהוציארגם
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מתלונןהיהימיר,סוףעדהאמתלמעןרבות,שניםערדבגרמניה.כנגזר
מגרמניםימיםבאותםשקיבלהארס,ספוגיהרבים,השטנהמכתביעל

 ,) 8בגרמניה

שהקיפההפוליטיתלמציאותבנוסףלחסה.קשרתהירהמלחמהשברת
קשהבמחלהחלההצעירבנרהפרטיים.בחייואסונותעליזנחתואותר

בבית-חדליםאושפזההכל)סךשלדש,לדהיד ;(הראשונהאשתווממדשנת.
פסיכיאטרי.לטיפולונזקקההתמוטטותסףאלהגיעהסהרדה.לחדלי
"הצלחה",קודישבעולםלמהמעברהנפששלדותאתהעריךאשרהאיש,
עבר-עצמיתשליטהשלמפתיעבכדשונחנוהגדוליםגיבוריוואשר
כתקופתזרתקופהמצייןהיהמכןשלאחרבשניםנפשי.משברבעצמו
 jפורייםיצירהלחייולחזורבעיותיועללהתגברהצליחהסהבחייו.מפנה

לאוריצאאשר"דמיאן",הרומןלפניי·היהעודהספרותימפעלועיקר
בפרטגדולהחיתהההתלהבותלמחברו,מחודשפרסוםהביא , 1919בשנת
הסהשלהחשוביםספריוכלשלמעשהלומר,הראוימןהצעירים.בקרב

קמנצינד","פטר(כמומהםאחדלכל jבהתלהבותואפילובאהדהנתקבלו
פניני"משחקוגולדמונד","נרקיסהערבה","זאב"סידהארתא","דמיאן",

בשמולאהסהפרסם"דמיאן"אתקבוע.מעריציםחרגהיההזכוכית")
רצהשהואלהניח,ישסינקלר.אמיל :הספרגיבורשלבשמדאלאשלו,

נשתנתה,כתיבתוזרןכילהדגישביקשחרא :מטרותשתיבזאתלהשיג
"פטראתכתבאשראדםאותואינושובוהואנשתנה,הרוחניעולמוני

לעוררהבאספרותי,טריקהואהגיבורבשםהשימושכןכמו ;קמנצינד"
ייתכןשהיה.למעשהמפיקציההסיפורחרפןבכן jמהימנותשלרושם

קהלאתלכבושהואשמסוגלעצמובפנילהוכחהזקוקהיהשחסהגם
להרזותיש .אזעדנחלשכברבפרסוםכלללהעזרמבלימחדשהקוראים
מהרהשעדהגם ;כזדבצורהלהסתכןסופרשלמצדדחראאמיץשמעשה

"דמיאן'.'שלהאמיתימהברדהואמיברביםונודעהשקמןהמרצעיצא

סינקלר'.'אמילשלנעוריו"סיפורהיא"דמיאן"שלהנותרתתת
הצעיריםזאתהצעיריםאתמשןאשרועלומיםבערריםסיפרוזההיהואכן

בקרברביםמעריציםלרהיותמידאשרסופרחראהסהבכללכורחם.
רבהבמידהשלדהמחודשתהפדפולארירתמתבססתכיוםגםהצעירים.

עולםבהשקפתרוחניתישועהמחפשיםאשרצעירי-אוניברסיטאותעל
הראשונה,העולםמלחמתאחרשנהלאדריצא"דמיאן"אנטי-טכנרקראטית.

התבגרותםשנדתעלהעיבהזומלחמהאשרצעיריםשללליבםדיבררהרא
 ;מלחמהרומןהיה"דמיאן"כיאומרתזאתאיןחייהם.מסלולאתושנתה

אן ,) 4הספרשלהאחרוניםבדפיםרקמופיעההמלחמה jלאוכללכלל
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עתידאשדהחדשהעולםרעלהמערב,שקיעתעלהדנהבספומדובו
הספד.סוףלקראתומתגבותהולכתזומחשבה ;ההריסותמןלקום

העולםאלאשאינההביצה jהביצהמקליפתהבוקעתהמיסתודיתהציפור
הסימניםמןהםאלה-להיוול,דתוכלשהציפורמנתעלליהרסהחייב

מןהדנהב"דמיאן"ישהקרובה.השקיעהאתהמסמליםהראשונים

חברו 1עצמודמיאןמקסשלדמותו .העירפרלמןואפילוהמיסתררין
אמוגםעל-טבעית.דמותהיאסינקלד,אמילשלדב-ההשראה

הנשים,ככלאשהאינהחררה-אם-כל-חי,אווה,הגבותדמיאן,של
סינקלדבפנימופיעומיאןוהאמהיות.הנשיותסמלאםכי

הדיזאתעםיחדייעודו.לקראתאותוומובילאחד,מעולםנעלהכשליח
בשלדק jעצמוסינקלדשלהנפשייםכוחותיוהתגלמותאלאאיברדמיאן

הטמוןאתלסינקלדלגלותעצמו,אלסינקלדאתלהולידדמיאןמסרגלכן
עםמלאלאיחודסינקלרמגיעהספדשלבסיומוואכןשלן.בנשמתו
שלהרעיוןסינקלד.בתרןקיומואתימשיךהמתדמיאןידידו.דמיאן

כתיבתאחדשניםכמהלחזורעתידלאדםאדםביןהגבולותטשטוש
יותר.הדנהמקיפהבצררה"סידהארתא",הסה,שלהבאהביצירה"דמיאן"
וגרלדמונד".ב"נרקיסחוזותחיכלכאםהאמיתיתהאשהראיית

הגרמנייםהסרפדיםמןוביםניצשה.השפעתבבירורניכרתב"דמיאן"

זההיהמאן.תומסולדאייה,-מניצשהשניםבאותןהושפעוהגדולים
 ,-1919בפרנטנה,בפרסזכהשחסה"ומיאן"בזכות

גרמני.בדוברןעדייןהחזיקהואבשררייצדיה,הסהחומןהשתקעכאשר

 ;שווייצריתאזרחותהסהקבלבשווייצריהשהתיישבלאחדשניםתשעדק
ערדנפרדוהשניים ;הראשונהמאשתוהתגרש , 1923שנה,באותהאגב,

הסהתאוהראשוניםנישואיושלוההתפרדדותההרסאתכן.לפנירבזמן
"סידהאדתא","דמיאן",קמנצינד",פטד 11לבניגוד . 1914 , 11דוסהלדה 11ברומאן
פניני"משחקהקדם",לאוץ"מסעוגולדמונד","נרקיסהעדנה","זאב

איןשלעיתיםבוקעמשובצותרוחניות,ביוגראפיותנעידשהםהזכוכית",
הזכוכית"),פניני"משחקוגולדמונד",("נרקיסהסופדלחייקשרכללו

המקביליםהקוויםבווביםאשראוטוביוגרפידומןהוא"רוסהלדה"הרי
הדוגמהפיעלמעוצבתהספד,גיבוררודגות,הציידשלאשתוהסופד.לחיי
המנינגיטיסמחלתהסה.שלהראשונהאשתוהפסנתרנית,בדגולי,מדיהשל
חלהאכןהקטןבנר jהסהבחייהקבלהלהישהקטןררדגרתפיידשל

 jלהודוהנסיעהעללראשונהשומעיםאנוב"רוסהלדה''במנינגיטיס.

ידידבחבותלנסועודרגותעומדשלו,המשפחהחייוהתפוררותבנומותאחד
שטרדצנגדהנסהואהלואדיי,דבחברתלהודונסעהסהגם(אגב,להודו
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קרנבנצירנלי,וזמןשהוא"ורסהלדה",לנשמתן)..מרפאימצאששםבתקורה
הסה.שלהמיוחדכרחרטמוןכאזלאכיבעליללנרממחישהיטב,כתוב

שובלמשל,"דמיאן",עלערלהש"ורסהלדה"דודאיגרידאטכניתמבחינה
הקסםמןמארםלאאףב"ווסהלדה"בראידזאת,עםהבהירות.חרסובר

הסה,שלהמיוחדתהבשורה"דמיאן".במעגלותשלםקרואיםדרוששבה
אחובפשרת,להעשתהשרבראשוקמנצינד",ב"פטוכבונשמעהאשו

מרזוב"ורסהלדה".נשמעתאינה-האחרונותבשניםשכחה,שלתקופה
מחבורתמרנתאתמשקףאוטוביוגרפיים,יסודותהונהכהברשיששספו

אוטו-יסודכלבהםאיןשלכאווהוזמנים,מאשוירתוהונהחיוורתבצררה
אשראמן")הראשוווגותהעובדה,מןלהתעלםגםאיןויאלי.גרפיניר

ברומניםהסהשלזוכועםאחדבקנהערלהאינושלדהאמנותיהאידיאל
הרבהצנועותלמעשההדוזוגותשלהאמנותיותשאיפותיושלד.החשדנים

עצמן.הסהשלהאמנותיותמשאיפותיוירתו
המצטיינתנובלהזוהי .) 6 • 1922בשנתהתפרסמה"סידהאותא"הנובלה

לסידהאותא ;הנובלהשלב"הרדירת"להגזיםאידובשקיפות.המבנהכבקירן
נרקיס,קמנצינ,דפטרכגוןהסה,שלאחריםגיבוריםעםמשותפיםקדרים
ל"משחקבנספחותהנמצאהשלישי",החייםב"מהלןואכן,קנכט.יוסף
לקובהנוספתעדרתהרזי,בגלגולקנכטיוסףמתגלםהזכוכית",פניני
סידהאותאמחפשהסה,שלאחריםגיבוריםכמרהשוברת.הדמויותשבין
"ערשו",כגרןמיליםהסה,שלגיברוירלגביהאמיתי.יייערדרזוכראת

בואיןאשוותעתועיםשזראחזירןויקים,מושגיםהן"שלטזז","תהילה",
הםהוי-ב"הצלחה",בחייהם,מסרייםזמןבפרקזוכים,הםאםממש.

הראסידהארתאשאפו.אליההמטרהחיתהזרשלאמהוהעדמבחינים
גאררתהראבראהמיני.רכרהןחכםלהיותונרעדבואהמיניםלמשפחתבן

 ;לדברעדהלאהסלולהשהדרןאלאאותר.הסרבניםרכלמזריזראמו,אביר
היער.מדסגפניםקבוצתאללהצטרףיוצאהראגורינדאהנאמדידידועם
שתורתחשהוא ;מבדחמוצאסידהאותאאיןאלהשלבחבותםגם

גררינדאעםקלה.לשעהשכחההאני,מןבריחהאלאאינההסגפנים
אלאףהגיעשמעואשוהנעלה,הברדההגוטאמא,אלפונההראהנאמן

המופיעיםהוניםהידידיםמזוגותאחדהםוגווינדאסידהאותאהסגפנים.

הידידים,בריתותלעומת ;זהאתזהבמהותםהמשלימיםהסה,בכתבי
בלב.דמשניתהאשהחשיבות

סידהאותא.שלבחייומפנהנקודתהואהקדושגוטאמאעםהמפגש
אתערזביתרסידהארתאחשהברדהה,נזיריאלמצטרףשגווינדאשעה
לאחריםלמסורשירכלבירתו,הנעלהגםדלואדם,איז :כדלפניעודשידע
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שיכול,מיאין ;בעצמובכללהתנסותחייבאדםכלההרריה.סרראת
הגיעהברדהההאחר.שלקירמרשאלתאתלפתרוהאישי,נסירנרסמךעל

אחרההליכהבדרךלשלמותלהגיעיכרלאיברסידהארתא ;לשלמות
ב"דמיאד"גםלר.רקהמיועדתשלר,בדרךללכתחייבחרא ;הברדהה
ללכתעצמר,אתלמצוארבראשרנהבראשחייבשסינקלרההשקפה,מודגשת

היהלאדמיאןעזרתשללאבוררזאתעםיחדאךהסרף.עדשלרבדרך
העצמי.לגילויולרדורשהיההמופלאידידו ;עצמראתמרצאסינקלר
הרי-אח,דאדםאלאאינםרסינקלרשדמיאןהדעה,אתנקבלואפילו
יוסףגםשב"דמיאן".הגישהמןשב"סידהארתא"הגישהשרנהאזשגם

מסידהארתא.מהשקפרתירבכמהשרנההזכוכית"פנינימ"משחקקנכט

 ;בלבדלרהמיוחדהספציפי,ייערדראתלחפשקנכטירסףעלגםאמנם,
יוסףאבלהאוטופיה. vארקאסטאליה,אתלעזובעליונראה,שערדוכפי
החינוכית,פעילותוכדיתוךמרתואתמוצאהואומחנך.מררהחראקנכט

קנכטשלמרתוכימציידוהסרפד ;תלמידושלאמרנואתלרכושבנקשר
שלבאפשרותהאמרנהקיימת,הזכוכית"פניניב"משחקלשררא.היהלא

זו.באפשרותכ~פרסידהארתא ;והרואהחיברו

החרשיםערלםאלהברדההמןסידהארתאפרגההפאראדרכס,נדרך

מרצאהואיפהאחרנהכה.עדלוורחוקזרשהיהערלםהארציות,והתאוות

האנשים-הילדים"."אצלמכונהסידהארתאכחייזרפרשהונכסים.ערשולו,
סידהארתא,כחייחרלףשלבהואזהשלבשאףברורמלכתחילהכלומר,

"אנשים-ילדים"ההגדרהממש.שלחשיבותנטולשהואאלאער,דולא
חראברזה,חדשלעולםסידהארתאשלהאמיתייחסואתלהבהירדייה
סיד·שעלהיא,המציאותמחרייבתהתפתחותמה.לזמןלהתערותמנסה

חרלשרתיהםנרלדבוקשמתחילותברגעזהחייםאררחלעזובהארתא
לשמרוערדמסרגלהואשאידברגעהאנשים-הילדים,שלומגרעותיהם

רשרבלהם.דומהלהיותמתחילעצמוהואבאשרכלפיהם,עליונותועל
הצרופהההגותערלםאתעברעתהעדדרכים.פרשתעלסידהארתאעומד
חרא ;היערמןהסגפניםבחברתהגוףבסיגוףהתאמן ;הבראהמיניםשל

לקבליכולהיהלאאךונעלה,קדרשבאדםהעליונה,הדתיתבסמכותפגש
בדרךשלוהפנימיתהאמתאתלגלותהיהשחייבמכיורןמפירתורה

החומר,לעולםפנההרוחבעולםהשרביםהחיפושיםאחר ;העצמיתההארה
אישאינושובסידהארתאאלהכלאחרבר.הצפונותההנאותמןונהנה
שנים.לפניכשהיוריקותידיוועדייןהזקנה,סףעלעומדהואצעיר.
 ;כרלרביקוםולהתמזגמהותואתלשכוחחיתהשאיפתוןמנוחימצאהיכן
הנכספת.ו),הניררראנהאללהגיעירכלכךרק
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דרבוןאלמצטרףחראזקנרתר.נימיהניררראנה,אלמגיעסידהארתא
סידהארתא,האמיתית.השלווהאתמצאאשרהנהרשפתעלהחיזקן
ומאזיןענילדרבוןחראאףהופךנכסים.ועתירעשירהיהאתמולשאך
לניןזרדרךביןהעיקריההבדלהאמיתית.זוכרהיאזאתהנהר.שפתאל

הקודמותהדרכיםגםשנה.הצניעותבמידתאוליטמוןהקודמותהדרכים
אךהסגפן.מןנדרשיתררב ;הבראהמינימןנדרשהרבהקלות.היולא

והנאותנכסיםעלוויתוראמנםאשרנבחרים,אנשיםשלדרכיםאלההיו
סידהארתא;שלגורלוהנעלהבודההבחברתלאכייחודם.גאוותםעללאאך

האנשיםנקרבמפרדסםשאיבררעבי,זקןדרבוןבחברתלומתחוורגורלו
לומדלנהרההאזנהבדרךאותר.המקיפיםומעריציםתלמידיםחרגלוואין

לראותלומדהואהאדם.בניאצלללמודיכולהיהלאאשראתסידהארתא
אתכקוברטומןחטא"כלהאינסופיות.שבהתגלמויותיההאחדותאת

גוססכלהמרות,אתתינוקכלהזקן,אתכקוברטומןפעוטכלהחס,ד
רעיוניקררשלפיתוחגםכאןישמסריימתמבחינההנצח."חייאת

שללתפישהמתאימהאחת,הןרסאנסארהשנירוראנההאמונהנ"דמיאן".
אחת.בהתגלמותוהשטןהאלהיםשחראאנראכסאסהאל

 ) Bהערנה""זאבפךסןםחיתההסהשלבןךכןהבאההחשובההתחנה

לאהפעםאולםהשביח,מאשתוהסההתגרששנה(באותה . 1927בשנת

כדיב"רוסהלדה").זאתשעשהכפיכפירוט,התהליךאתלתארטרח
ספריוכלעלכאןמתעכבתאיניכילהדגיש,כרצוניהבנהאילמנוע

הערבה""זאבשבהם.והאופיינייםהעיקרייםעלרקאלאהסה,שלופרסומיו
הנטייההסה.שלספריומשאריותרמסרבןסטרוקטורלית,מכחינההוא,

שיאה.אלזהבספרמגיעההסה,כתניבכלהקיימתהאנטי-טכנולוגית,
באותההמתחילשםבעלחראהאלו,האריהערבה,שזאבלציין,הראוימן

ה.ה.קרריהקדם"לארץה"מסעגיבורגםהסה.חרמןשלכשמואות
רבותשניםהיהזהאךמבוקשות,אותיותאלואיןשרב"לוליטה"(אחרי
מדהים).איבדשובשבינתייםהמדהים,ספרראתנאברקרבשכתבלפני

להארילעזרוהבאההאשהשלבשמהגםמתבטאנשמרתהסימבוליהמשחק
חראהאשהשםנתרן.הואנרהקשההנפשיהמשכרעללהתגברהאלו

נעוריםחכרשלנשיתהתגלמותהיאתרמינהכפול.הואהרמזהרמינה.
שלהפרטישמרכך,עלכנוסףחרמן.בשםבערריםחברהאלו,הארישל
חראמקרהלאקררה.שלכעביהענהכן,אםהרמז,חרמן.היההסה

כוחועיקראשה-של-ממש.ולאסמלהיארובת-התבונההיפהשתרמינה

לעלילהמהותיותהמופיעותשהנשיםכמידהנשים.בתיאוראינוהסהשל
הנשיםאווה.פראוכמרהרמינה,כמר-סמליםהריהןכמינן,ומיוחדות
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הגיבוריםבצדחיוורותדמויותאלאאיבןמטפיזיתפונקציהלהןשאין
בארץזה.מכללחורגותאיבןגולדמובדשלהרבותאהובותיואפילוהגברים.

ככלקבכט,יוסף ;כללמקוםלנשיםאידקאסטאליה,החינוכית,האוטופיה
בחייו.אשהבחסרוןחשאינוהנראה,

שלהתיאורשוברת.ראיהזריותמשלרשלקוראמשתקףהאלוהארי
שעלאינפורמציהנויש jנלכדחיצוניהואהביתנעלתשלאחותהבן
מנקודתהאלובהארידןהואאףהערנהזאבעלהטרקטטהשטח.פני

עוסקשהואאלאהחוץ,מןמסתכלשלכביכולהאובייקטיביתההשקפה
סיפורוקייםאלה,מלנדחיצוניים.נפרטיםולאהאלושלהפנימיבעולמו

זהווהטכניקההמכבהשמכחיבתהריציינתי,שכברכפיעצמו.האלושל
"נרקיסשלהסיפורמקלותמאוםבראידהסה.שלניותרהמסובךספרר

הואהאלוהארישב"סידהארתא".והצלילותהשקיפותמןאורגולדמובד"
המבנה ;קשהנפשימשנרשלבעיצומונתוןניותר,מסובךאדם

הטכניות.הבעיותעםאחדנקבהעולההמסובךהסטרוקטורלי
אתניותרחריפהנצררהמבטאהערנה""זאבבסיוםהדמיםחזיון

נספרוהעשרים.המאהשלהטכנולוגיתההתפתחותנפניהסהשלפחדיו
לגמרי.שדניםלנופיםהסהפנה ,) 1930 (וגרלדמובד""נרקיסהנא,החשוב

קמנצינד","פטרכגרןלספריםהרקעאתשהיוותהלתקופתו,עורףפנההוא
אפ·זz.רהכיביים.ימי :נזמןמרוחקנרקעובחרהערנה","זאב"ומיאן",

צופההנוו,דהאמןגולדמרנ,דהיסטורי.מאורעבעזרתהזמןאתלקבוע
אירופה.אתשפקדהשחורהמוותהדבר,מגיפתבזרועותנדודיובדרן

אינוהסה ;המילהשלהמקובלבמובןהיסטורי""דומןזהאידאמנם
יתרוכדומה.לכרשפרטיחיים,אורחותמנהגים,שלתמונהלציירטורח
 jמודרנייםאנשיםהםהספר,שלהגיבוריםשבירגולדמוב,דנרקיסכן,על

מזכיריםאינםאפילו-העשריםלמאהשייכיםניביהםוהוויכוחיםהשיחות
זמןשלמרחקאיןלמעשהטכנולוגיים.פרטיםושארחרושתובתימכוניות

אףעלדסיביורי,ופליביוקבכטיוסףהזוגלנידוגולדמונדנרקיסהזוגנין
נערךהעתי,דבתקופתהאחרוניםושניהבינייםנימיחייםהראשוניםששבי

-וברכבתבמכוניתהצורךבשעתנוסעקנכטיוסףאמנם, . 2400שבתסביב
נלכ.דחיצונייםאביזריםהםאלהאך ;סוסעלרוכבשנרקיסשעה

אןמשכזעות.טעוניהםוגולדמונד""נרקיסגיבורישלשמותיהם
נעצמוהמאוהבהיפהפההבעראינונרקיסהפשט.פיעללפרשםאין

מורכנתיותרהרבההיאהשםמשמעותהיוונית.המיתולוגיהמןלבוהמוכר
נרדדביסודוהוא ;הרוחביבעולמושקועמופנם,הואנרקיסומסובכת.
לאהוב.נרקיסהיהמסוגלאותווהיחידהאחדהואוגולדמובדומתבוד,ד
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שקרעהואאךהיווני.הנערכמרהעצמית,האהבהנחטאנגרעאיברנרקיס

מהרגשתנרבעאותרהסרבניםאלוהאדיבהטובויחסרהפנימיבעולמו
חנונזיר,הואנרקיסהאדם.מאהבתולאהעצמיתרהדיסציפלינההחרבה
 ;אמןהואהזהב)פה-(גרלדמונדגרלדמרנדהרוח.אישדתי,במסדר

משרור.שמר,סמךעללחשובאוליהיהשאפשרכפיולא,פסל,הוא
נרהמנזרהרוח.חייאתחישנרקיסשעההחושים,חייאתחיגרלדמרנד

אשרהתיאולרגיהסמינרדוגמתפיעלמעוצבמצטלבותהשנייםדרכי
רמשםללמו,דהנערהסהנשלחאליוהתיארלרגיהסמינרזהרנמאולנררן.

לכמורה.אותרשהרעידוהרריותכניותאתהרסזהבמעשהו . 14בגילנמלט
מוסדזכרהוא.מאולנררןמסמינרהצעירהסהשלבריחתושלמרותמוזר

כאשררנות,שניםכעבורזההיהאמנם ;מיצירותיונכמהלטונהזה

החינוך.מהרתעלדעתואתרנהבמידההסופרשינה
אתמקבלהוא ) 9הנזיריםלמסדרנרקיסשלהרשמיתהצטרפותועם

גרלדמרנד,מלנדואיש,המסדר,לאבמתמנההואשניםכעברויוחנן.השם
יוחנןהשםבבחירתהאירוניהמןישהקודם.נשמרערדלוקרואאיבר

ואילולנצררת.בפשרתשעשההמטביל,שלשמרהיהיוחנןשהרידווקא,
דרכושאיןגרלדמונ,דאתעליו,האהובהיחידהאדםאתמשכנענרקיס
סכנותיועלהגדוללעולםולצאתהמנזראתלעזובושעליוהנזירותדרך

מימיכנזיר ;המודרניתהפסיכואנליזהנדרךזאתערשההואושמחותיו.
לערמתתקופתו.מחשבותאתבמקצתמקדיםהואלהודות,ישהביניים,
בניאליוצאתנפשראקסטררנרט.הואהזהב,פהנעלגרלדמרנ,דנרקיס,
רקלא-ישוער.אושרבזרועותיהןמוצאוהואאותראוהבותהנשיםהאדם.

גרלדמרנדמוצאהמנזרלחרמותמחוץוהרפתקאותנדודיםשלשניםכעברו
סובלימציההםידירמעשיפסל.אמן,להיותעליו :ושליחותוייעודואת

אותןהיצירותהןמעטרתהפרטי.האישיבסירנושליותרוכלליתנעלה
ששליחותומשוכנעהואכאשררקלעבודהאמןעלכי :אחריומשאירהוא

סרק.יצירתהואהפנימיתהאמתבחותםטבועשאינומהכלאמת.שליחות
שלבתיאורוהירצוהאמןעלהואהשקפותיואתהסהמבטאספק,ללא

הואשחסהשעהפסלהואשגולדמונדנכך,עקרוניהבדלואיןגולדמרנ.ד
גםהראוימן .) 10אמן.כללגניתופסגרלדמרנדשלמאמין"ה"אניסופר.

שלהטכניהצדאתלרמזגרלדמרנדבהוביסודיותברצינותלזלזלשלא
תקופתלעברוגרלדמרנדעלהביניים,מימילאמןוכיאהכנאההמקצוע.
שחסהמכירוןהתקופה,שלצבירןישכאןמושלם.אמןאצלושוליותחניכות

גרלדמרנדמגלההסה,שלגיבוריוכשאראמנם,זה.באספקטמעונייןהיה

בעובדהאיןאךלנדר.הפעםולחפש,לחמשיררעליודרכוהמורהדרךשאיד
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התפתחותותיאורמדרךוההשתלמות.הלימודחשיבותאתלבטלכדיזר
האמנותמהרתאתהסהשלתפישתוהןמשתקפיםלפסלגרלדמרנדשל

המודרניהטכנולוגיהעולםאשר(עבודהכפייםלעבודתהגדולהאהבתווהן
שהמעריציםרציניחשדליישוליסודיות.לדיוקזרית),לקרןארתהדחק

סופראלהנמשכיםמאר,דוהצעיריםהצעיריםמקרבהסה,שלהחדשים
הפחותהאספקטיםמןכמהוכנגדהממסדכנגדפנייתובשלדווקאזה

שלזהצדעלצרכםכלעומדיםאינם-המודרניהעולםשלנעימים
והשקפותיו.נטיותיו

מגיעהאינההאשה·האם,פסלימיר,כלגרלדמרנדחולםעליההיצירה
ספרראתכותבאיברקמנצינדפטרשגםהזכרתי(כברביצועלכלל

המופיעהאמר,זמרתכך.עלמצראינוגסיסתו,בשעתגרלדמונ,דהאמיתי).

ידו,עלהנמצאנרקיסאתשואלוהואמותו.אתלשאתלועוזרתלפניו,
המגינהאםזמרתבאיןשעתו,בבראמותואתלשאתידידויוכלזהכיצד
עליו.

ולגולן·לנרקיסהדמויות,לשתישורהמשקלהסהייחסהכותרתפיעל
גםוהואבספר,הדומיננטיתהיאגולדמונדשלשדמותוהיא,האמתמרב.ד
לנרקיסהגורמתהגוסס,שלהאחרונהשאלתו-בוויכוחהמנצחנשאר
זאת.מוכיחהעמוק,נפשיזעזוע

הססגוניתהעל~להבעלהואוגרלדמונד""נרקיסהסה.שלספריומכל
ואמילקמנצינדפטרשלהתפתחותםשדרןשעההסה.ספרישביןביותר

פיטורסקייםבנופיםנודדשגולדמונדהריבעיקרה,פנימיתהיאסינקלר
וחוויות.הרפתקאותשלגדושהלמנהוזוכהטבע)תיאוריאוהב(הסה

 , 1933אחרבגרמניההסהכתביעלאיסורהוטללאהתמיהה,למרבה

נוספתדוגמהזוהילכל.ידועותהיוהפאציפיסטיותשהשקפותיואףעל
הדיירשל"התרבותי"הקורקובעישלההבנהוחוסרההשכלהלחוסר

טוטאליטאריבמשטרהחלטותנופלותבההשרירותיתולצורההשלישי
לשלטונותהסהשלכתיבתוהתאימהכאילוזועובדהלפרשאיןכלשהו.

התנהגותועלבהתקפההאנההנסיצאהמלחמהאחראמנםהגרמניים.
בחליפתלמצואאפשרזולפרשהביחספרטיםהמלחמה.בזמןהסהשל

לאגרמניה,לגבולותמחוץביושנו ) 11מאן.ותומסהסהשבידהמכתבים
מולדתו.בארץהמתחוללאתנכונהבצורהלהעריךתחילהמסוגלהסההיה
ויזרעגלויבגרמניההמתרחשכידעתו,אתהביעהואושלוששלושיםאחר
גרמניהאתלעזובלוגרמהאשרעכורהאווירהאותהבדיוקזוהילו,
בגרמניהמשפחתואצלפעמיםמספרביקרערדשווייצרי,כאזרח .-1912ב

גרועההיא 1933שלאחרגרמניהאכןכיראה,שניםלאחררק . 1933אחר
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אזרחותה.עלוויתרועזבהלההתנגדשהואגרמניהמאותהערוךלאין
הושמדההנפש,שלוותאתסופסוףמצאבחברתהביברן,אשתומשפחת

עזבאשרהסה,חרמןנוסף.פרטכאןלהזכירהראוימןריכוז.במחנות

עקביבאופןסרבהשלישי,הדיירהקמתלפנירבותשניםעודגרמניהאת
אחרמגרמניההגוליםשלהספרותיותהבמותמעלדבררחצידברלפרסם
לבקשותסרבהואאלו.שלבקהלםלחמנותרצהלאחראושלוש.שלושים
האמתלהמאן.תומסהוותיקלידדיוואפילוזח,בענייןונשנותהולכות

כשוויי-עצמוורואהשווייצריתאזרחותבעלהואשחסהחיתההפורמאלית
מאחר ..גרמנייםאמיגרנטיםעםמשותףענייןלואיןכןועלדבר,לכלצרי

אזרחותבעלשהיהאףעלבגרמניה,יצירותיואתלפרסםהמשיךשחסה
להביןאוליניתןזהרקעעלזר.לטענהמשמעותהרבהאיןשווייצרית,

 : 1937בשנתלמאי-21המןהנאצייםהשלטונותשלסודיחוזר

שבהסב-בבירור,בזאתקובעאנישונהברוחלהודעות"בניגוד
רעדתושלותעמולההעםלהשכלתהרייכסמיניסטרהאדוןשלמתם

הנאצירנאל-סוציא-הספרותלהגנתהמפלגתיתהמשרדיתהמבחן
לאשבעתידההשקפה,אתמסריימים,מטעמיםמייצג,אניליסטית

ירשמולאכןוכמרשהיאהתקפהלכלחשוףהסההר.מןהסופריהיה
 ,) 12בדייר"כתביוהפצתבדרךמכשולים

כלחמההמלצההסהלכתביניתנהבהתקופהשבאותהלזכור,יש
רולס,ג.ה.שליצירותיהםהפצתעלהשאר,ביןהאוסר,אחרחוזריצאכ,ך

רומן,ז'ילסינקלר,אפטוןסילונה,איגנצירמורראה,אבזרהג'י,דאבזרה
תומספרוי,דזיגמונדנואק,טרמנואנדרסון-נכסה,מרטיןאודן,ה.רו.

הפועליםההליכיםאתלהביןקשה ,) 1sהקסלייאלדוסמאן,היינריךמאן,
ענייןמצאהרייכסמיניסטרשהאדוןלהניח,גםקשהטוטליטארי.במשטר
האדוןאםלפקפקלעצמימרשהאפילואנידווקא.הסהשלבכתביומיוחד

אוסר.או-מתירהואאותםהספריםאתקראבכללרייכסמיניסטר
הסההזכוכית".פניני"משחקהואהסהשלהחשובהאחרוןספרר

עבדבערךתקופהבאותה . 1931בשנתעודזהספרעללעבודהתחיל
 1932בשנתלאוריצאהאשרהקדם"לארץ"מסעהנובלהעלגםהסה

בריתהזכוכית".פניני"משחקלביןבינהמסויימותמגענקודותישואשר
שלאחרבשניםהקאסטאלי.למסדרבמהותהקרובההקדםלארץהנוסעים

זכההוא 1936בשנתמסות.ומספרשיריםקבציכמההסהפרסםמכן

פניני"משחקכתיבתקלו.גוטפרידשםעלהשווייצריהספרותיבפרס
 , 1943בשנתלאוריצאוהספרהמלחמהימיכעצםנסתיימההזכוכית"

בפתיחהמיז.~תקף-20ההמאהשלהעגוםהמצבשווייצרית.ספריםבהוצאת
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ייחסהסהבעתי.דהתרחשותוזמןאשררומןהזכוכית",פניני"משחקשל

יצירתבירתוהעריךמאן,תומסהסה,חרמןשלידידוזה.לרומןרבמשקל

מקביליםקוריםעלאחתלאהעיורהסופריםושני jעמיתושלזרזקונים
בערןשנכתבוספריםפארסטרס","ד"רלביןהזכוכית"פניני"משחקבין

כאוטופיההזכוכית"פניני"משחקאתלהגדיראפשרזמן.פרקנאותר
פדגוגית".פרובינציהקאסטאליה,"היאההתרחשותמקרםפרובלמטית.

הסהאגב,מייסטר"."ררילהלםגתה,שלהחינוכיהרומןמןלקרחזהכיכרי
וכמרבןזר.ביצירההרבהועסקמייסטר""ררילהלםעלמאמרבשעתוכתב
הואגתהשלגיבורושםנשמרת.ההפרכהההקבלהמןלהתעלםשאין

הואהסהשלגיבורושלמשפחתושםואילואדון)(אומן,"מייסטר"
במרבןלשרת,הואקנכטיוסףשלוצרנוואכןמשרת.עב,ד-"קנכט"
 jדסינירריפלינירהואקנכטיוסףשלבערריםידידבירתו.הנעלה

אדון.משמערתודסינירריואילושפעעלמצביעהפרטיהשם
לדמויותיהםמקבילותדסיניררירפלינירקנכטיוסףשלהדמויות

רפלינירלנרקיסבכפשרקורבקנכטכשיוסףרגרלדמרנ,דנרקיסשל
בניגודאולםגרלדמרנ.דשלמתכונותיובכמהבחןדסיניררי
אחת,חשובהדמותישהזכוכית"פניניב"משחקהרירגרלדמרנד",ל"נרקיס

ומטושטשתשוליתדמותאלאאיברדסינירריקנכט.יוסףשלדמותווהיא
גורלותיהםשלהמוזרובשילובקנכטעםשלובמפגשהיחידהוחשיבותו

גולדמונדשלוקסמוייחרדוכשרונו,בדסינירריבראיןממילאהספר.בסוף
קנכטיוסףביותר.כללייםפרטיםכמהאלאחייועללומדיםאנוואיד
הקאסטא·בהירארכיהביותרהנעלהלתפקידמגיעהואומחנן.מררההוא

משחקיאתמנהללרזיהמגיסטרלרזי"·ל"מגיסטרמתמנההוא ;לית
היידעכלשלמופשטצירוףהואהזכוכיתפנינימשחקהזכוכית.פניני

נספגנוסףיידעכל ;ומשתלםהולןומתפתח,הולןהמשחקהאנושי.
ואחד;אחדכלשלליבושרירותלפיכ,ןסתםמתנהלאיברהמשחקלתוכו.

מןבחשיבותהנופלתאינההצורה jפנימיולמשטרלכלליםכפוףהואלא,
הנושאיםאחתהיאהצורה,עלנאותים,התנהגותכלליעלהשמירההתוכן.

חמוריםלחרקיםכפופהקאסטאליהשלהפרובינציהכלהסה.ביצירתהחוזרים
בפרובינציהבירתוהגברהלמעמדשהגיעקנכט,יוסףעצמית.דיסציפלינהשל
ההחלטהחופשהפרטית.מהותומעלנעליםלעקרונותבהתאםתמידנהגזר,

עצמיתבקביעהאלאעליונה,מסמכותבהתפרקותלאמתבטאשלווהבחירה
קונפליקטלדיידרכובסוףמגיעהוארכן-לנהרגעליולפיההסמכותשל
אלאאינהשקאסטאליהבכפשרמחליטהעמידהשבגילקנכטההירארכיה.עם
אידכילונראהוסרבל.אכזרבעולםוחיצוניתפנימיתתרבותשלברדדאי

111 



ר 1אביכביטח

האהובה.האידיאלית,קאסטאליהאתהמקיףהעולםמצרכילהתעלםושרתלו
מתפטרחרא :בקאסטאליהכמוהרנשמעטרםאשרמעשהערשההוארכך

באופןקאסטאליה.לגבולותמחוץומחנךכמורהלעבודויוצאהרם,מתפקידו
קאס-אתעוזבחראכאשרגדולתולשיאקנכטמגיעפאראדרכסאלי,

פנינימשחקמנהללרזי,כמגיסטרמפעלוגנרללקצההגיעבהטאליה,
לידהזקוקלקאסטאליה,שמחוץהעולםאתלשרתמבקשוהואהזכוכית,
יכולוכיצדהמושלמת.הפדגוגיתהפרובינציהמאשריותרומדריכהמכרובת

נוטלהואומחנך.כמורהשרב, 1העולםאתלשרתקנכטשלמסוגראדם
השניהיוםבברקודסיניררי.פלינירשלהבעייתיבנרחינוךאתלידיו

הזמינותלמידו ;כקרחקריםנהרבמימרתואתמוצאהואהחדשבתפקידו
השפעתואתלאבדשלאכדיהצעיר,אחרלפגררצהלאוהואלשחייה

לקרבנוחרברעמדלאלקאסטאליה,הרבהכהתרםאשרקנכט,יוסףעליו.

ונפל.כשלזוכרבתחילתערדהפדגוגית.לפרובינציהכולוהעולםכלאת
מושלמתלאנושיותלחנךרצהאותרהנערלשווא.היהלאמפעלוזאתעם
שאזהרתולהניחישכןקנכט.יוסףשלרמותוחייובחרתםנטבעכבר

החלההיאאףהחיצוניהעולםכלפיהסתגרותבפניקאסטאליהלמנהיגי
הפרובינציהביןיותרענפהגומליןפעולתונוצרהמרתו,אחרלפעול

כךכלהזקוקהגשמיהעולםלביןרוחנית,מהותהשעיקרהפדגוגית
שאיןבעובדה,טמוןהספרשלמשיכתרמכוחמבוטללאחלקלהדרכה.

קאסטאליה,אפילופתרונות.שלאישאינוהסהחרמןסופית.מסקנהבו
נמצאראםפסוק.סוףראינההדרךסוףאינהבירתו,המושלמתהפרובינציה

בדרכואחדלאדםהמתאיםפתרוןזההרימסריים,פתרוןכלשהובמקרם

המיוחדת.

(תכרנההממסדכנגדהמתמרדהסהשלהגיבורכישרב,להדגישיש
עלמקבלנירם)הסהשלהצעיריםהמעריציםלגבימשיכהמרקדהמהווה
בסדריוהדרמהמסדרבצרותכנריהקאסטאליהארץ .יותרקשהערלעצמו

עםוהמגעמשפחהלחיימקרםכללאיןקאטרלי.למסדרמעטהחיצוניים
כנגדהסהנלחם"ההודיים"בסיפוריוגםחשיבות.ונטולחולףהואנשים

מקסםהםותאוותיהםוצרבותיהםעלהזההעולםחייכל ;הגופנייםהיצרים
ליחידחירותמתןפירושהאיןהכללעלהיחידאתהסהשלהעדפתושווא.
לחלוטיןעצמיותואתלשכוחחייבהיחידהפעוט.האישיוצרנופיעללפעול

יותר.רחבהבהווייהולהתמזג
עליוהעמיסווהלאהמעתהנובל.בפרסהסהחרמןזכה 1946בשנת

מןפרנקפורט.עירייתשלגתהפרסאתקיבלהואלרוב.פרסיםעוד
יכולהיהשלאהאישהוא,כבר,דדוקטורטקיבלברןשלהאוניברסיטה
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באופןברחעשרהחמשובגילשהיאחינוכיתמסגרתלכלעצמרלהתאים

מהולהםתארךלאוודאיאשרהוריולבלמגינת-הספר,מביתסופי
ווילהלםפרסלוהענק 1950בשנתהרחוק.בעתדילבנםהמזומןהכבוד

הגרמניים.המולי"םהתאחדותשלהשלוםבפרסזכה 1955בשנתראנה.
הזקן.המתבודדשלוהלכותיוחייואורחאתשינולאוהכיבודיםהפרסים

עררו.אתהפךלאימירובערובחיצוניים,כבודלעיטורישאףלאימירכל
במונטנולה,בביתופתאומיבאופןנפטרוחמש,שמרניםבגיל , 1962בשנת

פרסאתקבלכאשרלשיאהגיעאשרפרסומו,פנימי.דםמשטףכתוצאה
"קיטש,בספרודשנוקרלהיינץהמבקרהשישים.בשנותדעךנובל,

"נרקיסואתהסהשלהלירייםמשיריוכמהתקף ) 14ואמנות"קונבנציה
קיטששלמובהקותכדוגמאותאלהיצירותוהציגרבהבחריפותוגולדמונד"

שנותתחילתלמן :הגלגלהתהפךשובלא-רבותשניםכעבורספרותי.
העולהפופולארירתהסה,שלמחודשתלפופולארירתעדיםאנוהשבעים

בחייי·להזכהשהסופרזועלאף

 1974יולי,

 nעורה

Hermann Hesse - Thomas Mann: Briefwechse\, Suhrkamp Ver\ag (l 

. 1968 , S. Fischer Verlag -

'ב'זאבגםמובהקביטוילהמוצאתהטובהיידבנושאהסהשלהתעניינותו ) 2

הערבה".

בפעילותעזרתךאתלוהבטיחאשרמאן,תומסעםהסההתכתבשניםבאותן ) 3

בידידותהתכתבמאדתרמסבשווייצריה.העצוריםהגרמנייםהשבוייםלמען

מאן,היינרידאחיד,עםקשריואתניתקארלםהפאציפיסט,הסהעםרבה

פאציפיסט.היההאחרוןשזהמכיוון

שלהאחרוניםבדפיםהמלחמהמופיעהמאןלתרמסהקסמים"ב"הרגם ) 4
הספר.

מגיבוריוכמה ;לציורמובהקותבטירתהיועצמולהסה ;ציירהואודרגות ) 5

נבטיהאו(גולדמונד)יחידכעיסוקאםהפיסול,אוהציורבאמנותעוסקים

סינקלר).(אמילצדדית

כרמל,אברהם :מגרמניתהסה,הרמזמאתהדוו,נוסחסיפורסידהארתא, ) 6

תשל"ב.שוקן,הוצאת

 :כגרןקצריםבסיפוריםגםמופיעהעצמיות,איברןההתמזגות,נושא ) 7
rs Verwandlungen סPikt . 
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שרקן,הרצאתקררנפל,דעדנה :מגרמניתהסה,חרמן.מאתהערבה,זאב ) 8

1971 • 

פררטס-מיסיונריםלמשפחתבןהסה,שחרמןהעובדהאתלציידהראוימן ) 9

דווקא.הקאטרליתלדתרסימפאטיההבנההפגיןטנטיים,

חמש.הערהראה ) 10

אחת.הערהראה ) 11

12 ( Joseph Wulf, Literatur und Dichtung im Dritten Reich, Rowohlt 
. 1966 , Verlag 

 • 204בעמודנמצאהנזכרהמכתב

 .כנ"ל ) 13
14 ( . 1957 , Karlheinz Deschner : Kitsch, Konvention und Kunst 

- ," .. - .. ~' 
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ברפרבליקת·הירעציםחברמזרקן,אנארכיסטגרמני,סופרמיזם,אריו

 11ב·בייסוריםנשמתואתונפחבגרמניה, , 1878בשנתנולדמינכן,זל tו

נמצאמיזםשלמותרעלפרטיםאררניינבררג.הריכוזבמחנה 1934ביולי

נירםהגרמניםוכדרמה.אנציקלופדיותהרשמיים,הדפוסבספרידווקאלאר

נעימיםהבלתיהפרטיםבכלחיטוטאולםחטא,עלרשמיבאופןמכיםאמנם

שבחברהכן,עלכלללדברשלא ;בדרן-כללאדםבניעלמקובלאיבר

שלמרתובתיאורראילרשימוש,בתיעלבדיבוריםלחוברתלאנהרגהגרנה

למשל,הנה,שימוש.ביתעלמדיבוריםלהימנעאפשרותאיןמיזםאריו

הפרטיםמיזםאריועלמסופריםארלשטייןהרצאתשלהקטןבלקסיקון

השנים.אלףבןהרייךימילפנייהדוית,הרצאהחיתהכידוע,(אגב, :הללו

הלקסיקוןמתרדללמודניתןלאזאת-ההרצאהבעליהתחלפווכיצדמזרע

תאריולדיבסוגריים, ;ומורתלדיהתאריךמובאים-ארלשטייד>ביתשל

לאזהנאצירנל·סוציאליסטי.ריכוזבמחנה-המיליםמופיעיםהפטירה,

העגוןאתיפרשבענייניםשאיברהקרוא ;האמתכללאגםזראן ,שקר

מלבדהערוכים.כרובתחיתהלהניח,ישוזאת, ;טבעימוותמתשמיזםכ,ן

כתבושחרא ;סוציאליסטיאנארכיסטהיהשמיזםלמדים,נמצאיםאברזאת

אוידהכל.זהאיןאןנכרן,זהכלנאמרו,זכררנות.וספרימחזרתליריקה,

פעילחלקלקחאםכיהכתיבהשולחןלידאנארכיסטרקהיהלאמיזם

המפורסמתברפרבליקת·הירעציםחברהיהחראאוצר.שלהפוליטייםבחיים

מהרהעדחוסלגרמניהשלהדמיניבגרףזהניסיון . 1919בשנתבמינכן,

שיצאכן,עלכלבכרלהתברךחייבמיזםאריוהיהלכאורה, ;הזרועבכוח

באכזריותנרצח(יהודי)לנדארארגרסטבשכןיחסי.כשלרםהעבידמן

ארבסט ;ברצחאייזברקורט ;מיד)הרחוםהרצחפרטיאתשתאו(עתרן

נרצחו ) 19J9 (שבהובאותה ;במעצרשניםוישבנאסר(יהודי>טרלר

לגביכינסתבר,זמןלאחראןליבקנכט.וקוללוכסמבררגורזהבברלין

רקאשרהנאצית,המפלגה ;הדיןגזרבביצועדחייהרקזרחיתהמיזם

החשבונות.כלאתלשלטוןעלותהעםגמרההרת-אסרן,שנהבאותהנוסדה

לבתיאלהמחברתהפכוהזמןבמשך ;הריכוזבמחנותנרצחורביםאנשים
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ומצארדמיונם,אתהרוצחיםהפעילוערדהראשונהבעתאן ;למדדתחורשת
ישמיזם,אריושלבמקרהוהשרבים.לאנשיםאינדיבידואליותמיתרת
שהואכפי ,הסיפורמקרויות.ממשהס.ס.אנשיגילוהאמת,עללהרזות
אררנינבררג,הריכוזממחנהחייםשיצאומעטים,אותםבזכררןנשתמר

מיזםאתהזמיןאהרטשטררמפיררנירם.גםצמרמורתבשומעמעביר

שאומרמהשמע,"ובכן :הבאההפקודהאתשםלורמסוהמיפקדה,לחדר
מההרי,מבידאתהעצמן.אתלתלותעליובברקומחרעדעכשיו.לך

בעצמ,ךהפקודהאתתבצעלאאםלצוואר.מסביבככה,אומר,שאני
למלאמתנורןאינוכיהאחרים,לעצוריםסיפרמיזםלענין".אנחנונדאג
תלויהיההואהשימוש.בביתהאסיריםאותרגילולמחרתהפקודה.אחר
בתחתיתנגערהרגליםכפרת ;מטהכלפינמשכההגופההנמוכה.התקרהמן

חבריוסברוימים,באותםעירורכמעטכברהיהשמיזםמכיווןהאסלה.
עניבת ;בעצמוהמעשהאתביצעהואכילכ,ךאפשרותכלחיתהשלא

לקוי.ראייתושכוחאדםלגבימדימומחיתבצורהקשורהחיתההחנק
אחר.מקרםלעצמוברחוהיהשהאישכן,עללדברשלא

ישהרימבודדת,אינהכישאםזו,בפרשההידחותיהרבהפעמים

לחפשדעתיעלעלהשלאמרבן,ממילאבמיוח.דמקאברילרזיטעםלה
אינםהריכוזבמחברתהס.ס.אנשישלמעשיהם-פירושיםאוהסברים
צפוי,הבלתיקרהוהנההאנושי.קנה-המידהשללקטגוריהכללנכנסים
לינתגלוהטובים,בימיםערדמיזםשכתבהקליםהקאבארטמשיריובאחד
במקרהוהשתמשולצון,להםחמדושרוצחיומסתברהנורא.מותומסיבות

ושמרלמדי,עליזבטוןנכתבהנידוןהשירהספרותית.בבקיאותםזה

פעםשגתהאשרוצנועה,חביבהנערהשלשמההואאמנדה"אמנדה".
כאשראךנדיבותה,בשכרלאשהלשאתהכמובן,הבטיח,מאהבהאחת.

אומללה,בודדה,וכ,ןהבחור.נעלם-לתפוחאמנדהשלבטנההחלה
גערהתחילהתינוק.המסכנהאמנדהילדהויללות,גניחותתוךעזרה,ללא

וכיצדשניהםעתהיחיוכיצדלהיסבירכיממנו,ודרשהבתינוק,אמנדה
נתעוררולו,המוצבותלשאלותענהולאזעק,רקוהתינוקמאחריתפרנסו.
לביתאותרונשאהבשמיכה,בר-בטנהאתעטפהאמהיים.רגשותבאמנדה

באסלה,אותוהטביעהכןואחרש,דלוחלצהאותר,ליטפהשםהשימוש.
לרגעעוד ;נעלםכולוהזעירהגופיףשכלעדמיםזרםעליווהזרימה

למיטתההלכההמסכנהאמנדהואילונעלם.הואואףהרגל,בוהןנראה
ולאעשירה,אשהאמנדהחיתהלרא :ההשכלהומוסרעצמה.אתוחנקה

חייםהיווהתינוקוהיאלאשה,נושאהגבראותרהיהעלובה,דלפרנית
הזה.היוםעצםעדבטובשניהם
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גילו.אררביבברגהריכוזכמחבההס.ס.אנשיאמבדה.עלהשירכאןעד
 .ספררתיהומורכחרשלהםשבראהמההבראה,כפי

 1968אוקטובר,
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האחרתגרמניהבןקסטנר'אריו

רקארתהשמוצאיםתכרנה,וזוהיסימפאטי.סופרהואקסטגראויד

מאשריותרגזירותלעיתיםאפילואוליסופרים,אצלגזירותלעיתים
"אמילאתקראתינהםילדותי,ימילמןעליחביבקסטנראוידכישורן.

 ,) 3במאי"וחמישהאת"השלרשים ,) 2ראנטרן""פיצפרנתאת ,) 1והבלשים"

קסטנרכילתמהרגי,לי,נתבררשניםלאחררק ,) 4המכושף""הטלפוןואת
לאהםספריואתשופרהנאציםכאשראכן,ילדים.ספרירוקאןכתבלא

הגדולההפרוזהיצירתלמבוגרים.לקסטנראלאלילדים,לקסטגרגתכררנר
ליזכרו"פניאן"הררמאן ,) 5"פניאן"היאלמבוגריםקסטנרשלבירתו

הספרעברירוקה,בכריכהעברי,בתרגוםשלנר.הטפש-עשרהמשברת
למיניהם.זעיריםררמאניםעםביחדלשולחנות,מתחתבנית-הספראצלנו
בשל"פביאן"אתשקראנוהמעציבה,העובדהאתלהבהירדירזהצירוף
הראשון.במקרםלהןבתנורןלאמקרם,מכל ;להןבתנורןלאשקסטנרסיברת
סופרהואקסטנר ;קריאיהיהשלושהררמאןלכן,התכווןשקסטנרכמרנן

מאחוריאולם .גדולקרואיםלקהליצירתועםלחדרוהמבקשפרפרלארי
חמורה.אזהרהנימתנשמעתהמשעשעהפרנרסיגנרלשעלהמיןתאיורי

לקראתענקבצעדיהמתקדמתחברהשלתמרנהקסטנרנותןב"פניאן"
הנצירנאלסרציאליזם.סףשעלברליןהעשרים,שברתשלברליןזוהי ;האבדון
אנשיערדהיוהיחי.דהיהלאהואהנאות.אתחזראשרמאלה,היהקס!כנר

ידיעתםהמפחידים.נאותותהנחינואשריהודים)מהם(רביםבולטיםרוח
אטמההגרמניתהאומהלרוח.נזרעואזהרותיהםלהם.עזרהלאהמוקדמת

ריכוז.במחברתמרתםאתמצארהללוהרוחמאנשירביםמשמרע.אזניחאת
כמרסופריםחלקם.שפרלאאלהשלורבםעלואףנגולה,שהלכומהם
הנאציםנגדכתנואשריהודים)(שניהםטרלררארנסטטרנרלסקיקורט

לעמודיכלולא-יחסיבביטחוןולחיותלהימלט 1933בשנתוהצליחו
התאבדו.שניהםנגולה.ובחייםלמולדתםבגעגועים

אלאשכתב,הילדיםנספרילאהפוליטיותדעותיואתמביעקסטנר
שלו,נשיריםושרק,כחלללאדעתו,אתמניעהואלמבוגרים.נספרים
ומרים.רצינייםזאת,רעם-קליליםחריפים,עוקצניים,סאטיריים,בחורזים
סופרהואאףהיינה,היינרידעםקסטנרלאריולוישנשמרתקרנת
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האחרתגרמניהבן ,קסםנראריו

בשלהנאצים,מצדלהתקפותהיהמרעדכמרבן,היינה,הנאצים.ע"ימשוקץ
אתמרתיחהחיתהספריואתהמפעמתהרוחאולם jיהודיממוצאהיותר

אג,בלמהדרין.אויהיההמחבראםאףהחרמות,החולצותבעלישלדמם
שללשיקולםנתרןההיהעבר,מןלדמויותהנרגעבכלהאוי,המוצאענין

היהישרכיהמוכיחספוהרייךבזמןנתפרסםלמשל'כך' jהתנועהואשי

אוי.

למצוא~מעטיםשאנוטובות,תכונותבכמהמצטיידקסטנואויד

צודקהואיומרות.חסוהואכאמןהתקופה.בניהסופריםאצלאותן

הואשלותמוסוהטפותשאתאלאמרוליסטן.הואכיעצמו,עלבהכריזו

ההתנשאותבדודלאהיבשה,ההטפהבדוןלאלקוראיומוסו
הואממשללמדרהסאטיוה.ההרמררהצחוק,בדוןאלאהאינטלקטואלית,

הילדיםספרילרשימתשייכיםשלןהילדיםוספריהצעיר.הדרואתמבקש
והערבהשכםמדגואינוקסטנואוידאי-פעם.שנכתבובירתו,הטובים

מדגוקסטנואוידאולםאחרים.וביםכסופריםשלו,האמנותייערדרעל
ינהגולאהאנשיםבאםולאנושותלעמוהצפויהגורלעלוהערבהשכם

חיתהכשהיאבההשתמשהואקסטנו.עלאהובה"היגיון"המילהבהיגיון.

האי-וצירנאליתהמחשבהכששלטהבגרמניה,פרפרלאויתלאמארד

בתוארומעריציויוזמיוהרייך,מנהיגיאתלכנרתמרבההואהמעורפלת.

 :"טפשים"
פקודתכםלפיתערולאגרמניה

בחירה.אנשיולאאתם,טפשים
 :בכםוידרכוזמןיברא
מדינה.לייצגוארייםהיולאאלה

 :רוחבאותהאחווקטע
שווקתהיאעתהנתחלפה.הרוח

שולטתעתהןרטאן,שלועמוחי
עממי.כפולחןהטפשרת
פרפרלאוירתהיושלאוהשקפותיו,דעותיואתקסטנווכשברבית-הספר

הימים,במורצתעצמןאתהוכיחואולםהמאה,שלהראשוןבשלישבאוצר
ילדבעודרשגריסקסטנו,חזוממנההראשונה.העולםמלחמת-היה

הקיצונית.הגרמניתהלאומניותשלבמוץכמתנגדמוחלט,כפאציפיסטכמעט,
כשרוות,פותחהראשוןשיריוספולמשל).ומרק,מדיהנאויד(כמוהר

 :הזההיוםעצםעדהגרמנייםהמיליטריסטיםשלדמםאתהמרתיחות
חשבנו /למיטה.הנשיםאתהכנסנואנו /בצופת.נלחמוהגברים

בו-מצררה.בגילרקאזהיינו /יפה.ירחוהוגהיהיהשזה

119 



ר 1אבינגיסה

אתמידידיו,כרביםקסטנר,עזבלאלשלטון,היטלרעלייתעם
להתנגדלפחות,יש,וכיראייה,עדלהיותחייבהואכיאמר,הואגרמניה.
רבות,נשאלהמלחמהסירםאחוהחדשים.לאדוניםפאסיניתהתנגדות

הואלבסוףקסטנר.אתהרגיזהונשניתהחוזותהשאלההיגר.לאמזרע
 :מיותרות"לשאלותהנדחית"תשובהפיוסם

נסאכסרניהמדרזדןגרמניאני

מולדתי.אתלעזוביכולאיני
בגרמניההשתולכעץאני

גרמני.בנוףרקנובלאוהצומח
נעצרפעמייםמזל.לקסטנו,לו,היהפשוטהשלישיהרייך.בימי
כמהאותרקיבלושםלשמצה.היזרעהגסטאפרלבנייןהובלפעםלחקירה.

 !והבלשיםאוידבאיםהנהאמרר,ראו,גםראו-בצהלהצעיריםס.ס.אנשי

לבדיחות.המתאיםדוחבמצבהיהלארגע,נאותרוהבלשים","אמילמח.בו
מעטרת.שעותכעברוהמקרים,בשניקסטנו,שוחררהתמיהה,למר.בה

ערדלאדיםבלב.דליהודיםדקמיועדהיההנראה,כפיהבטוח,המוות
אולםחופשי.להתהלךהמשירכן,אםקסטנר,תקורה.פתחתמידהיה

לפרסםמיוחדהיתרלקסטנרלוניתןפעמיםכמהבגרמניה.נאסרוספריו
פוליטיות,מגמותללאקליםררמאניםכמהאלההיונחרץ-לארץ.ספרים

התרבותייםהשלטונותדעתעלשנערןמבחרקסטנר,שירימתוןמבחרוכן
ממילאמסוכנים.ובלתיתמימיםשיריםרקברהיוכןרעלהריי,ךשל

מסוגפוליטיים-סוציאליים,תוקפנייםשיריםבקונץנכללושלאמרנן
נקרא, , 1936בשנתבשווייצריהלאורשיצאהקובץכאן.שהבאנואלה

אריודוקטורשלביתילשימושהליריהמרקחת"ביתמילוליבתרגום
האחרונה,בשנהלאורציאוהנזכרהקובץמתוןמעטיםשיריםקסטנר".
"שיריםשלוהדקלמיבחרקראאופןיהודהאופן.יהודהשלבתרגומו
שקסטנואלא"עקד".בהרצאתמהודרתבצררהיצאוהשיריםלרפואה".

לומר,ישבמקרם.שלאכן,עלהיא,הקובץודקרתישראלי,משורראינו
"שיריםכאמור,מתמיה.הואאלהנשיריםוהתרגוםהבחירהעקרוןכי

·ז~יריםהםאלו ,כלומרהנאציים.השלטונותע"יליצואאושררלרפואה"
בגרמניהונאסרונשרפושספריוקסטנר,עלאמיתימושגנותניםשאינם
כולם,קסטנרשיריכלכאשוזה,מקונץבדיוקמבחרלעררןעלינומזרע
בלב.דזרולא 1לנחירתנווניתניםלפנינופרושיםשבהם,המענייניםאף

הצנזורגםבחלבהםהשיריםמןשנרתעהמתרגם,שלנפשרעדינות
האדם'.'"קדמתהשירלמשל,הנה,עצמם.בתרגומיםאףמתבטאתבגרמניה,

כהלפרטיםזכרבהשאידעדכזר,במידהאמנותיתשההרצאה(מכיון
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כלליאיןשירים,ומספריעמודים,מספריהתוכן,כרשימתפרוזאיים

האדםבניכיבמפורש,כתובהגרמניבמקורמקום).מראהלציידאפשרות
הצנועהבעבריתאולםעריות.גילוימרפאיםשהםכך,כדיעדהתקדמו

לבן,גביעלשחורכתובזאת,במקרםנועדת.כהלשורהמקוםאידשלנר
כזאתאפשרות-החורזלשםנעשהלאזהתיקוןסרטן.מרפאיםהםכי

לחורז.זכרכלכאןאיןממילאאולםכלגיטימית.לנונראיתחיתהעוד
בתרגוםואילו .באבאא :הואהשוררתחמשבןבביתהחורזבמקרר
 :כךמצלצלהביתאופןיהודהשלהעברי

ברקעיםהם /הבית.לשימושמעובד /נותרעכולשאחרמה
כי /פשוטהסגנוןבבדיקתוקובעים /סרטן,מרפאיםאטומים,

רגלים.שטוחהיהקיסר
איןאןחורז.נ"הבית·רגלים"לראותהיא,המתרגםכוונתאולי
השירהכילנר,ידועכמובן,צולעות.החורזשלהרגליםכילהכחיש,
לתרגםצריךלאאליוטס.ט.אתואכןחרוזה.אינהברובההמודרנית
הקלילהחורזכי-בחרוזיםלתרגםישקסטנראריואתאבלבחורזים.

זההאינהמיניתפרנוסיהכיספקאידמקדם,מכלהמיוח.דקסמוהוא
סרטן.עם

כגרןאחרים,בשיריםגםהמתרגםשלסגנונואתקובעתהצניעות
הבוגדנית,האשהעללבנוהאבשרזהערשנשירהאב".מצדערש,ב"שיר

אמך"למי- /האבשואלהענויננוסחהיכן.מי-יודעעתההמסתובבת
 " 1ידנותנת

סופרהראשונהבשורההואשקסטנרהיא,העיקריתההסתייגותאזלם
הואאולםהתקופה.שלבירתוהגדוליםהאמניםעםנמנהאינוהואפוליטי.
הטפשרת,ההגיונית.המחשנהבעליועםהמצפון,בעליהאנשיםעםנמנה

 ;ושקוףמפורשישיר,דיבורדיבורוחטאת.כלאםהיאקסטנר,סבורכך
מתבטאהואפירושים.ופירושיפירושיםאחריבמעמקיםלדוגצורךאין

הללדהתנדנדתכלובמשקל.בחורזבביטוי,נשפה,שולטהוא ;נאלגנציה
כתרגוםהואהפוליטיות,הסאטירזתבליקסטנרתוגזםהענוי.בלבושחסרות
פאוסט.בליגיתה

ציידהכרוזפומבית.כשריפהקסטנרכתניאתגבלםשרף 1933בשנת
אידבאמתהעבריהתרגוםלפימוסריים.אינםהספריםכימעשה,בשעת
אלה.רמברייתיםתמימיםשיריםגבלםשרףומדועלמהלהניד

 1966נובמבר,
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המופלאהמאןמשפחת

הגדולהחיות"גןאתררנרלטכהרצאתכלייפרבץפיוסם 1922כשנת

הגרמניתהספרותשלהמגוונתהפארנהנקרב ,) 1המודרנית"הספרותשל

חיפושיותשתירה"היינריכמאן",ה"תרמסמאן"אתגםכמרנןמוצאיםאבר

זאת,מלנדכדעותיהן.לזרזרמנרגזותותמידמקרםנאותרתמידהנמצאות

כנפיראילרשחרדים-לכנים,פסיםנעלותהןהתרמסמאןשלהמגןכנפי

המופיעותקטנות,אדומותבקודרתעםכחרל-לנן·אדרםהןההיינריכמאן

למורתכליי,פרנץאגב,רציני.לנושאעליזהה~דמהרקזרשרב.ונעלמות

היהשלאודאישלו,החיותנגן·חרסו-טעםמעטלאלעצמושחידשה

 jעזנצררת ) 2קולבאנסהאתמתארהואהנההסתכלות.כישורןנעדר

אתמאןתרמאסמתארפארסטרס",נ"ד"ריותר,הרכהמאוחריםבימים

כנעלתמאן)למשפחתקררנהאישיתידידהאגב,(שחיתה,קולבאבטח

לאנספרהזמרתכילומר,צררךאיןכאופיה).סימפאטית(אמנםעזפני

אך jשמלרת•הסרראהכמהערדעליהישרכן ) Bהאמיתינשמהקדריה

הכחשה.השמיעלאמאןתרמאסרגםמהרהעדפוענחהזהותה

שנתחיתה 1922שנתדווקא jהרכנת"את"אחרכנרכלייאגב,

היחסיםאתניתקושהשנייםלאחרמאן,רתרמאסהיינריךניןהגדולהפיוס

עליונייחדשעודכהשקפותשרנינשלהראשונה,העולםמלחמתנימי

זה,ריבשיעשעכמהעדלנרמזכיריםכמרנןכליישלזכריוהדיבור.את

אנשינקרבואוהדיהםמתנגדיהםאתדמם,כתמציתהאחיםלשנישעלה

פרפולארינושאהספרותמעסקניגזלההגיגהפיוס ;הגרמניתהספרות

זההיהלאכיכאן,להוסיףכדאיהטובהדיוקלמעןררנ"אפשררירת.ומשמח

מטובדינרלאהיינריךמאן.כמשפחתהיחידה"נררגז"ואדפןפניםנשרם

המסכנהירליהאך jהקונסרבטיביותדעותיהנשלירליה,אחותועםרערעד

כןרעלמאן)כמשפחתנדיר(מקרהכתנהלאואפילומפורסמת,חיתהלא

מאןכמשפחתוהדחייההמשיכההפנימיים,היחסיםנריב.התענייןלאאיש

הספרותנמצאהדברשלנסופרוהשערות.לסברותנדלהכלתינושאהם

כרוכיםלעולםירדדרתרמאסשהיינריךהעובדה,מןמתעשרתהגרמנית

ספרותיותיצירותהולידההשנייםניןההיאבקותשהרייותר,ארפחותיח,ד

התחרדת.שלעוקצהניטלהיההיד,אחיםאנשיםלאראם iהרכה
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גרמניה,בצפוןקטנהבעירנולדהקודםהדורשלגרמניהסופריגדול
העובדה,עםבהתחשב . 1875בשנתזההיהלינק.בשםונמל,מסחרעיר

מפתיעמאן,תומאסשלהולדתויוםמאזשנהמאהכמעטחלפושכבר
אםהדברבולטניחרדורלבנטיים.מודרנייםכתביוכלכמהעדהדבר
מןהרחוקיםתקופה,באותהשנולדואחריםסופריםלכתביכתביואתנשווה
שלאחיומכתבימעטלאגםאור.שנותוכמהכמהכברהמודרניהאדם

היהתומאסהבכור,הבןהיההיינרידבינתיים.התיישןהיינרין,תומאס,

ספריםכתבמאןתומאסהיינרין.אחרשניםחמשנולדהואהשני.הבן

-אלהטרופיםבימיםלהאמיןקשהממש-יצירתוושונים.רבים
מאןהיינרידשליצירתוגם(אגב,שנה.ששיםמאשרפחותלאעלמשתרעת
"ביתכגוןיצירותכוללתכתביורשימתשנים).מספראותועלמשתרעת

"הדר ,)ד"פיאורנציה" ,) 6קרגר""טוניו ,)""טריסטאן" ,) 4בודנברוק"

 1 ) 10הגדולה"ןהקךאליציה"פריזריך 1 ) 9בךךנציה""המךןת ,) Bמלכות"

 ,) 13ואחיו""יוסף ,) 12הקסמים""הר ,) 11בלתי-פוליטי"אדםשלעיונים

 ,) 16פאוסטוס"ד"רשל"התהוותו ,) 15פאוסטוס""ד"ר ,) 14בוויימר""לוטה

השונילמרותכולה.הרשימהזוואין ,) 17קרול"פליכסהנוכלשל"וידויו
גדול,במפעליסודנושאיכמהקיימיםמאן,תומאסשלשביצירתווהגיוון
חזרה ;עצמועלחוזראינומאןתומאס :טעותלמנועכדיזה.וענףמקיף
הלוקיםהרבה,סופריםשלמכתביהםלנושמסתברכפימעלה,אינה

המבקר)(ועלהקוראעלמהרהעדנמאסיםספריהםוכתוצאהזובתכונה
אףהואיסודיים,נושאיםבכמהושובשובמטפלאמנםמאןתומאסובצדק.

יצירתוגוףנמצאוכתוצאהומעמיק.מוסיףשונות,בצורותאליהםחוזר
בההקיר :בולטותדוגמאותכמהרקמונהאניעומק.שלנוסףלמימןזוכה

הנובדמויותנפשיתזהותשלהקווים jהקסמים"ו"הר"טריסטאן"בין

הפעולהשיטותשביןהדימיון jאשנבןפרןגוסטבקרגר,טוניובודנברדק,
רחלשביןהנפשקירבת ;בנעוריו)יעקבשל(וגםויוסףקרולפליכסשל

התפקידאתק'הזכירהראויומןוכהנה.כהנהועוד jמלכות""הודוגיבורת
והשאלה jמאןתומאסשליצירותיובמרביתלמוסיקהשנועדהנכבד

שאלההאמן.שלושליחותוזהותועל-ושובשובהחוזרתהמטרידה
ברורמאן.היינרידשלביצירתוגםמרכזיבמקוםעומדתזואחרונה

פעםכלמסוייםנושאולפתחולהעמיקלחדורמאן,תומאסשלזושתכונה
לראותלוהמאפשרתהספרות,לחוקרביותררצויהתכונההיאמחדש,

השקפהנקודתמתוןולדוןיותר,אחידהראייההסופרשליצירתואת
בהמוניהם.מאןתומאסיצירתעלהספרותחוקריעטוואכןיותר.כוללנית

זוהימאן.תומאסשלנעוריםיצירתהואבודנברוק""ביתהרומאן
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סיפוריםמספרופיוסםכתבכברכןלפניהגדולה.הראשונהיצירתוגם
השנים.במרוצתכתיבתואתשייחדוהסגנוןומןהתמטיקהמןבהםשיש

תחתוגדלגדלהספרבודנברוק"."ביתעלמאןתומאסעבדשניםשלוש
הסופרשלרשימותיולפימראש.המתוכנניםלמימדיםמעברהרבהידיו,

פניםבשרםלנובלה.אולילסיפור,היתההראשוניתשהתוכניתמסתבר,
בהוצאתהעמודיםמספרבדיוק(זהועמודים 729בןלרומאןלאואופן

האחים,שניהתכוונושתחילהכאן,לציידמענייןפישר).הוצאתהבכורה,

היהכברימיםבאותםמשפחה"."יומןמעיןיחדלכתובוהיינרין,תומאס
 ;ספרותיפירסרםלעצמולרכושהספיקכברהוא ;ידועהיינריןשלשמו

יחדלהעלותהתוכניתבצילו.היהחוסהעדייןממנו,הצעיראחיותומאס,
בניאתמאןתומאסחקראמנם,מהרה.עדהשתבשהילדות'נות iזכר

להכנתמפורטותלהוראותשנרגעמהשונים.לפרטיםביחסמשפחתו
תומאסחייבזהשבשטחהרי-קולינריותבקודרתכמהועודקרפיונים,

הנדרשת.האינפורמציהאתממנוחסכהשלאלאמו,תודהמאן

זרשנה . 25בןהמחברבהירת , 1900בשנתנסתיימההרומאןכתיבת

נאלץהואאחרות.מבחינותגםמאןתומאסבחייתמורותשנתחיתה
מאןתומאסמכתבימפתיעה.במהירותשרבושוחרר ;לצבאלהתגייס
עליזאורלומר,אפילוניתז .) 18הפרשהעלאדרשופכיםתקופהמאותה
בריאותהיהלשחרורהרשמיהנימוקהמכתבים.כותבלונתכווןשלאלמדי,
להזכיררק(כדאיטען.כןהימנית,ברגלומכאביםסבלמאןתומאסלקריה.

עבודהועבדהשמונים,לגילהגיעתרמאסכיהידועה,העובדהאתכאן
להיינרין).ביחסגםנכוןהדבראותו ;האחרוןליומועדכמעטפוריה

הסמכויותאתששיכנעוהםהחדשהמגוייסשלכאביואםברורכןכללא
משפחתשלידידנכב,דתראובעלשרופאלגמריברוראולם ;הצבאיות

הצבאילרופאמקורבגםהנוחיותלמרבהשהיהמאן,הגברתושלמאן
לעיןהנראיתההתלהבותחוסראוליבנידון.השפעתואתהפעילהאחראי,
הממוניםלהחלטתמשהוהיאאףתרמההירוקהחיילשלהצבאלסדרי
השערהעלסומכתהייתילאאבל-הגרמנילצבאזהנוסףנכסעללוותר
שלמכתביואמרנו,שכברכפימקרם,מכלהאחוזים.מאתבכלזומעיד

הואגיוסואחרקצרזמןכברהמעשה.סיפוראתמספריםמאןתומאס

בתקווהומסייםהצבאי,מבית-החולים ) 19מרטנסקורטלידידוכותב

לשחרורהתקווהכלומר,צבא,במדילראותויזכהלאהידידכיהצנועה
היינריןלאחיובמכתביםואילו ,) 20הראשוניםהימיםלמןאותרפעמה

בירתוהעליזהמאורע ,) 21המיודדהרופאמעשהאתבפירוטתומאסמספר

טסדורפף.בשםמשותףמכרעללהיינריןתומאסשלתלונתוהואבפרשה
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הצבאימהשירותהתחמקתרמאסכימאןלאמאכמכתבלטעוןהעזאשר
תביעהשלאפשרותהיינריןנפנימזכיראפילותרמאספנים.העמדתע"י

עלתרמאסשלזעמונתממשה.לאהנראה,כפיאשר,),אפשררת 22משפטית
משתי 1עליהלהתעכבזרפרשהראויהומדוענאמת.קרמיהוא"העלילה"

ערלהאינוהמאהכתחילתצבאילשירותהתלהבותוחוסרראשית, :סיברת
 ;הראשונההעולםמלחמתנשנותהמאולצתהפטרי.רטיתהתנהגותועםיפה

מאןתרמאסהתחמקותנידהמקשרהחוטהיאיותר,חשוכהשניה,וסיכה

אחדקררל,פליכסמאחזכההנפלאההסצינהלנידהצבאיהשירותמן
לשירותכשירותועלהבוחניםעיניאתמאן,תרמאסשלהאהוביםמיצרריר
מתארםשהואכשדונותאותםמאןנתרמאסנרהיולאממילאצבאי.
היהלאלדעת,זאתקררל,פליכסהלואקררל.פליכסאצלכזאתבחינה

הומס,האלמןישרבכליואתירשהוא ;הפשוטיםהנוכליםדרךעלנרכל
המשחקיםהאמניםשלמסויימת,במידהרגם,והרמאים,הגנניםשלפטרונם
אמנותייםאלאומגושמיםגסיםאינםפליכסשלשבכליומכאן ;נדריבעולם
שלכזרגרנדיוזיתלרמאותכללמסרגלהיהלאמאןתומסודאי,חן.ומלאי
שנר,הבורגניתהיסודיתההגינותמיגנלרתבתחוםאבל, ;קררלפליכס

וכעבוררע.לאלגמריהצבאיהשירותמןהשחרורממינחןיצאהוא
הזמןמןוחלקמרומםרוחבמצב ,כבראותרמוצאיםאנומעטיםחדשים
השמשית.באיטליהאחיו,בחברת

ש"בית , 1901בשנתבאיטליה,מאןתרמאסשלשהייתובזמןזההיה
מיידמסחררתלהצלחהזכהלאברדנבררק""בית .לאוריצאברנדברוק"

כלומר, , 1929בשנתרבביטחה.לאטדרכואתעשההואאן-הופעתועם
לפרסמאןתרמאסזכההררמאן,שנתפרסםאחרשניםושמרנהעשרים

ברדנברוק""ביתמעלותאתבדבריהםהדגישוהפרסדשרפטי-נרכל
אשרהתעלמות ; ) 1924 (לאורבינתייםשיצאהקסמים"מ"הרוהתעלמו
אלמאןתרמאסשלמכתבוזהבעניךמענייןמאן.תרמאסאתהרגיזה
מזכירזהבמכתב ,) 23נובלפרסחלוקתאחרמעטיםחדשיםז'י,דאבזרה
לתרגוםבקשרעליו,שנתקבלוותגרנותהקסמים""הראתמאןתרמאס
כעיקרבפרסזכהכימעיר,הוארכןימים.באותםלהופיעשעמדהצרפתי
שזעתרהמבקריםאחדברדנבררק"."ביתשלו,הנעוריםלררמאןהודרת
בחריפותבשעתוהתבטאאפילוהפרס,מתןבקביעתהמכריעותמןחיתה

לחלוטין,מוטעההשוודיתהאקדמיהשתפישתאלאהקסמים"."הרכנגד
לומקנההיהלאעצמובפניברדנבררק""ביתשהרילהוסיף.מאןממהר
לבחורלאקדמיהשאיפשררהםאשרוהיוקרההפירסרםהעמדה,אתלעולם

תרמאסכהגדרת"משעשעת",היאזר ה;.;·רפראם .) 24הפרסכמקבלבר
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האחריםולאעצמומאןתרמאסשלאהעובדה,יותרערדמשעשעתהרימאן,
כתבביותרהחשובותיצירותיואת :ימיםבאותםמראשלנחשהיכלו

"יוסףהאפוסהםהלוא jנרכלבפרסשזכהלאחרשניםמאןתרמאס
הנכבדיםשהשופטיםמאחרפארסטרס"."ד"רשלומעשה-הרזיםואחיו"
ישממנו,והתעלמומדילנועזהקסמים""הראתאפילוכשעתרמצאר
"ד"רלמיקראיותרעדרמועטההתלהבותמגליםהיושהםלהניח

פארסטרס".

הנעוריםליצירתנפרזמשקלייחוסכנגדטעןעצמומאןתרמאסאםגם
ברדנבררק""ביתהנהיותר,ובשלותיותרמאוחרותיצירותחשבוןעלשלו
זהבספרשיששרםעללחוקר,ולחוקר.לבירגראףזהבמכרהונשארהיה

משןמאןתרמאסאתלהעסיקהיועתידיםאשרמספר,נושאיםשלפיתוח
אולינכב,דתפקידהיהלמרסיקהלמשל.המרסיקה,נושאחייו.ימיכל

מאןשתרמאסהוא,מקרהלאמאן.תרמאסשלוביצירתובחייומכריע,
וכייעו,דידכבמשלחבמרסיקההבחירהשלהאפשרותאתשקלבצעירותו

שניפנולבסוףהציור.לעברתקופת-מהנטההיינריןהבכורשאחיושעה
שימשההמרסיקההרימקצועי,למרסיקאיהיהלאגםאםלכתיבה.האחים

רעדברדנבררק""ביתלמןבלתי-נדלה,השראהמקררמאןלתרמאסלו
לאשגםכשםמאן,מתרמאסחירפהשלאאחר,נושאפארסטרס".ל"ד"ר
בעייתלומר,מוטבשמאארהסופר,בעייתהואמאן,מהיינריןחירפה
מכובדת,בורגניתמשפחהשלזהלצאצאלוהיוהנראה,כפיבכלל.האמן

בחירתו,בשלמועטיםלאנפשייםמאבקיםלינק,העירמןסנטורשלזהבן
האםלעיתיםתמהמאןתרמאסהסופר.שלידובמשלחכורחו,בעלכמעט

אמרפעםלאהאמן.שלכל-כןנחרץהבלתילקיומומטפיזיתהצדקהיש
עיניים.אחיזתעלמבוססתהציבוריתשעמדתורציני,בהומורעצמו,על
האמןשלהפרובלמטיקהמןמשהר l'מהרגביםאזרחיםביןלסופר,לו,מה

הצעיר.ברדנבררקהנרשלבתיאורוברדנבררק",ב"ביתכברמופיעבחברה
תרמאסשלגילו(בערןשש-עשרהבגילמתהענוגברדנבררקהנראמנם
אמנותיתהתפתחותלכלללהגיעמספיקלאוהואאביר),עליובמרתמאן

נוטלתחייו,תוכןשהיאהמרסיקה,החיים.בפניחסינותחסדהנרשלמה.
ביתבמסגרתהצעידהנראתלדאותישאמנםלחיות.הרצוןאתממנו

בכותרתשנאמרכפימשפחה,שלירידתהאתמתארהספדברדנבדרק.
הקשראןמראש.לכליהונדרןזרלמשפחהאחרוןנצרהואוהנרהמשנה.

-מאןתרמאסשלאחרותביצירותומופיעחוזרוהמרותהאמנותשביד
עומדתקרגר""טוניובנובלהפארסטרס". ,",",בררנציה"ב"מררתכמר

משיגהואהנר,כמרשלאלהנו.במהותוקרובטוניובמרכז.האמןבעיית
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טוביו, !מתירבאיזהאולם,מצליח.(סופר)לאמןהופךהואמטרתו,את
המחשבה,חסריהעיניים,לכתוליבמשךהכבדה,התוגהובעלהעינייםשתור

הבינוניים.אתאוהבהואבריקו.דבתןרגליהםהמניעיםוהנעימים,הקלילים
שכתרךהמהוגניםהאזרחיםאתהבורגנים,אתאוהבלמסגרתשמתרץהאמן

משרםאלארעמרצוןלאאכזריים,קצתוהםבעירת,להםשאיןהמסגרת,
רצה,שהואלמההגיעקרגרטרנירמעודנות.כןכלתחושותלהםשאיד
הזרהדםבעלתבתרנו,היאאמרירושתאוליעליו.דואבתנפשראן

עירהצפונית,בעירמקומראתלמצואלונותנתשאינהלמרתק,והגעגועים
תרמאסתההספקללאעיניים.כחוליהםשאנשיההקרה,והמסחרהנמל
בההעשייהלמסגרתשמחוץזהקירםעלהאמן,שלייעודועלוכרתמאן

כלליעלהפדנטיתהקפדתולינק.העירמןהסנטוראביר,בביתהורגל
מסויימתנוקשותעלהשמירההשיטתית,עבודתודרךוהתנהגות,נימוס

שתומאסדברים-חיצוניתלהופעהשנוגעמהבכלבמוסכמותוהאחיזה
בשנתשהתחילהצפריהוהבלתיהארוכהנדודיובדרןגםעליהםשמרמאן

המהוגנתלחברהההשתייכותאוגדןעלפיצוימעיןהםאלההלוא- 1933
להתגברהיהשאי-אפשרוכשדונותנטיותנשלצעיר,בגילעודוהמבוססת

עליהם.
ובשניהםברדנבררק,הברשלדמותושלנוסףפיתוחהואקרגרטוניו

דמויותלזהותלנראלאןצעיר.בגיליוצרםמשלרביםקוריםכמרבןיש
טוניו,כמרהצ,דמןלבבכאבעמדלאמאןתרמאסיוצרן.עםלגמריאלה

חיזרמאןתרמאסהעיניים.כחולתבאינגבררגובגעגועיםבצערמתבונן

לאשהונשא 1903בשנתהכיראותהפרינגסהיים,קטיהאחרבהתלהבות

והזוויגפרינגסהייםאלפרדפרופסורשלבתםחיתהקטיה . 1905בשנת
אןהיהדות,אתעזבלימים ;יהודינולדפרינגסהייםאלפרד ;דוםלבית
בתםפרוטסטנטית,חיתההזוויגאשתו jאחרתדתעצמועלקיבללא
והזוויג ) 25"קלדרדטש"הסאטיריהשבועוןממייסדיאחדדום,ארנסטשל

אינםשבעליהןנשיםעלרומניםומחברתהנשיםלזכויותלוחמתדום,

העדויותכללפיעיניים.שחורתחיתהשקטיהלומרלמותראותן.מבינים
מאו.דמאושריםנישואיםמאןותומאספרינגסהייםקטיהשלהנישואיםהיו

למןרבות,לכןהעדויותבספק.מוטלתאינההזוגבנישביןההרמוניה
שלושבעל-פהשבכתבלדבריםועדעצמומאןתומאסומכתביכתבי

קלאוסכתבהוריושלונישואיהםפגישתםעלמקסיםתיאורלהם.הקרובים
האוטו-בספרומאן.ותומאסקטיהשלהבכורוהבןהשניהילדמאן,

בניכמרביתהוא,(אףמאןקלאוסמספר ,) 26המיפנח""נקודתביוגראפי,

שנייםביד"בריתזוחיתה-מובהק)ספרותיכשרוןבעלהמשפחה,
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מדיבנדההיתהשאוליבמערכהיחדלעמודקיוואשרורגישים,בודדים
תקיניםנישואיםחיילנגדתהאבהחלטת ,) 27עצמו"בפנימהםאחדלכל
אלהעזההמשיכהעללהתגברעל-מנתמוסריתהחלטההבן,בעיניהיא,

הבןעלגםאלאההדרים,עלרקלאלומדיםאבדהבןשלמדבריוהמרדת.
האם,שלהתאוםהאחשםעלקלאוסמאן,תרמאסהיינריןקלארסעלעצמו,

הצליחלאמאןקלאדסהאב.שםעלמאסתר ,הגדולהדודשםעלהיינריד
מאןבמשפחתרווחתשחיתההמרות,אלהתהומיתהמשיכהעללהתגבר

העומדסופרמאן,קלארסהתאבדו).דהיינריןתדמאסשלהאחיות(שתי
הצבאבמסגרתבהםשיילחםגומדעמדשבניגרמניהגדול,אבירבצל

בעירהתאבד 1949למאי 21ב·המרדת.פיתוייכנגדעמדלאהאמריקאי,
אחריתאתשכתבלאחרמעטיםשבדעותהתאבדהואנקבר.גםרשםקאן,

אריקה.ולאחותולאמוהקדישהואהספראת ;המיפנה"ל"נקרדתהדברים
צעירמאן,(ביבי)מיכאלאחותו.אריקהחיתהביותרהקרובהידידתו

לקטיההיההזכרנו,שכברכפימספ.רבמקרםהלוויה,בשעתניגןהאחים,
בנפשה.קשורהחיתהשנפשרמוסיקאי,קלארס,תארם,אחפרינגסהיים

 ,) 28הררלזדנגים""דםמאן,תרמאסשלסיפורנתפרסם 1921בשנתוהנה

הגדולים,מאןתרמאסכתביכלכמעטכמדפישרבהרצאתיצאלאהסיפור
במינכן."פנטזרס"בהרצאתפרטי,ובדפוסמצומצמתבמהדורהאם,כי

עומדתהאחרתלזר.זהמארדהקשוריםובאחות,באחעניינוזהסיפור

אחיה.אתרקאוהבתהיא-אותראוהבתאינהשהיאגברללהינשא
מעשהבמידת-מהאישרת.בקשריוהאחרתהאחנכנסיםהחתונהלפנירעוד

ערבבאותוביקורםשללמדיהגיוניתתוצאההואוהאחותהאחשלזה
הציק·(מתוןורגנושל"זיגפריד"לאופרהוהאזינוחזרשםהאופרהבבית
הרקעאווירתהרידהזכררנדת,התיאוריםכללפיהניבלדנג")."טבעתלדס

כיכאן,להזכירהראוימןפרינגסהיים.מביתמשהדבהםישוהמשפחה
לסופרתבמכתבהסיפור.בגנותהתבטאהפירסדם,אחרקצרזמןמאן,תרמאס

אגב, ,) 20מדיומקוטעשניהמדרגההואשהסיפוראומרהואגרהרדאדלה
אליו,לחזורנוהגהיהמסדיים,כבדשאלהתענייןהתחילמאןתדמאסכאשר

אחאהבתבדשאאלשדבחזרמאוחרתביצירהדאבןאותו.ולגדרןלהעמיק
המשעשעלרדמאןהנדונה ;ובן)אםאהבתגםלכן(ובתוספתואחות

שתדמאסלציידכדאימטעה,רושםמיצירתלהימנעעל-מנת"הנבחר".
פרינגסהיים.קלאדסגיסועםמאדרטוביםביחסיםתמידהיהמאן

מידיקיבלהשקטיהלמדימפוקפקתחתונהמתנתהזכרנוכבראם

"הדרהרדמאןאתזהבמקדםנזכירלאאםערדלשנעשההריבעלה,
ונשיואיהםאהבתםאתמתארזהורמאן . 1909בשנתשנתפרסםמלכות",
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קיבלהלאמעולםשאשהספקכלואידפרינגסהיים,רקטיהמאןתרמאסשל
והאהובההמקסימההאשה :לשכוחלאונאיותר.יפהנישואיןמתנת
אתנושאתואחיו",שב"ירסףרחלהיאהלואמאן,תרמאסבכתביבירתו
פרינגסהיים.קטיהשלפניהתורי

אחרלעקרבנהנהמאןתרמאסכתבישלשהחוקרכן,לפניציינואם
כוזב·"ביתהנעוריםבררמאןלסופרהאופיינייםהנושאיםגיבושתחילת
והמסיבותהאנשיםהפרטים,משפענסערממשהבירגראףהריבורק",

ההררים,דרובחייובמיוחדעצמו,הסופרבחייהקבלותלהםלמצואשאפשר
משפחתהיאברדנבררקשמשפחתספקכלאידהיצירה.מרכזהואשהוא
ושמענייןמשמערתלהןאףשישראריאצירתכמרבן,קלות,ברראריאצירתמאן,

הקודמיםהדורותמאן.היינריןהגדול,האחכתביעםלהשרותןבירתו
ירהאןהסבתא,הרריברדנבררק".ב"ביתמלאלייצוגזוכיםמאןביתשל

רמאדאםקרגרכלברכטכורמןמופיעיםאליזבת,רקטרינהמארטיהיינריך
צפוניתנמלעירבאותהומיוחסתותיקהלמשפחהקרגרהשםאגב,קרגר.
חלקיתפררייקציהברדנבררק,כהנוהואשאףקרגר",ב"טרניושרבמופיע
ברדנבררקירהאןהםקרוייםשברומאןהסב,הררימופיעיםכןהסופר.של

מאןזיגמרנדירהאןוהסבתא,הסבדרשמפ.לביתברדנבררקראנטראנט
בטסי.ואשתוברדנבררקירהאןהקונסולהםהלואמארטי,לביתואליזבת

בר.לטעותשאיןובפירוטבהרחבהמתוארוהדודות,הזרדיםההררים,דור
הואמאן,היינריןירהאןתרמאסהסנטורהואהלואמאן,תרמאסשלאביר

שבכלבירתוהמעניינתהזמרתאוליוהוא ;ברדנבררקתרמאסהסנטור
לגמריבררוהליבקי,הסנטורמןשכשתיירובתמונותכשמסתכליםהספר.

למשל,כ,ךברדנבררק".ב"ביתכזהבפירוטמאןתרמאסתארמיאת
עשוישהיהברדנבררק,תרמאסשלשפמועלפעמיםהרבההסופרהתעכב

צידילשניומשרכיםדקדקמסולסליםשלוהקצרותושנירבה,בקפידה
ומטופח.מטופלהנזכר,הסוגמןמפראושפםמאןלסנטרוהיהואכןהפנים.

ונמצאארפנתיפעםהיהזהכגוןשפםכמרבן,בתצלום.להתבונןרקצריך
 ;והוכחהעדרתלשמשיכולאינועצמוובפניהרבה,אנשיםשלפניהםעל
שפם,היהמאןלתרמאסגםאגב,לתמונה.מצטרפיםהרבהפרטיםאך

שלהאגרסיביותגםבעצםכרגע.שתארנרהרהאגרסיביהסוגמןלאאולם

מספריםברדנבררק"מ"ביתדפיםהרבה-מדרמהחיתההאבשלשפמו
לחפותשבאהחיצוניותלחיצוניותו,הסנטורשלכמעטהחולניתהדאגהעל
נעוריהשםאשרמאן,ירליהלאם,ביחסהמצבהואשרנההפנימי.ההרסעל
המקסימה,האשהברדנבררק,גרדהכמרבןזוהיבררנס.דה·סילבהירליההיה

רבתן•בצלמוממשהמופיעהאב,כמרשלאאולם,והמושכת.המיסתררית
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ירליהשיער.אדומתברדבבררקגרדהמה.תחפושתלובשתמאןירליהמיתר,
גרדהואילופסנתר,עלניגבהמאןירליהשיער.שחררתהיתהמאן

קריארלי.דםקצתזרםמאןירליהשלבעורקיהבכינור.מנגנתברדנבררק
ומרירתשרנה.למוצארמזכלאידאךמסביבתה,דחררגתמופלאההיאגרדה

ואליזבתמאןפריזריוכמירחוהסנטור,שלוהאחיותהאחהןבספרחשובות
האחשבןלומר,ישרטובי.כריסטיאןכשמרתהמופיעיםמאן,היפרליטה

יצרוהואכריסטיאןדווקא.וורדיםמשקפייםדרךובזרדהבזרדהתבונןלא

ברדנבררק""ביתאםלחולי-רוח.מחסהבביתחייואתהמסייםלמדי,עלוב
בצררהזרשקיעהמסמלשכריסטיאןהרימשפחה,שלשקיעתהאתמתאר

יודעהואהמאיים.בגורלנלחםברדנבררקתרמאסהסנטורבירתו.הגלריה
כריסטיאן.כןלא ,) 30העצמיכברדועלשומרהואאךאבודה,שהמערכה

גופנייםפגמיםמליברוברדההקלה,הדרךאתתמידלעצמומחפשהוא
כאשרכריסטיאן,תגובתהיאאופייניתאחריות.כלמעצמולנערכדי

היהימירשכלהוא,ומרכה.מרומהעצמומרגישהוא :לפניומתתומאס

מקרוםהאחשהישגיעצמואתלהשלותמנסהוהיההגרף,פגעיעלמתלונן
היההוא-אנושחולהכריסטיאן,שהוא,שעהבריאשהאחבזאת,פשוט
זר.משרנהנחמהעללוותרעתהצריך

דמותשהיאבררואולםיותר,אוהדלתיאורזכתהבודנברוקטוני
העובריםהאסונותכלטראגית.דמותהואברדנברוקשתרמאסשעהקומית,

בתאשההיאהספרשלסיומועםמאומה.אותהמלמדיםאינםעליה
מאותהשרנהלאהיאאך-מאודעמההרעובאמתשהחייםחמישים,

שלהראשוןבעמודשפגשנוהשמונה,בתמצחיקה,וקצתמפונקתילדה
צעירגברטוניאהבהומאושרת,קצרהתקופהמשךנעוריה,בימיהספר.

השפיעוכןועלברדנברוק,ביתשלהמשפחתילייחוסמתאיםהיהשלא
המשפחהשבחירתחיתה,שבדברהאירוניהאחר.למישהולהינשאעליה
לבטובתהיאטוניאךטוני,שלמבחירתהפחותהרבהמוצלחתהיתה
והיחידההראשונהאהבתהמימיהגירושין.אחרהוריהאתמאשימהולא

מרוטן,אהובהשלמפיוששמעהוהשקפותמשפטיםכמהלטונינשארו
הבלתי-אפשרייםבמקומותבדיבוריהלעיתיםמשלבתהיאאלהומשפטים

אתמעבדתלאהיאהגדולה.מאהבתהלטונישנשארמהכלזהבירתו.
לתמונהאותםומצרפתאותם,מלקטתפשוטהיא ;הנסידנרתואתהרשמים

מתפתחתדמאסמשתנה.דבלתיסטטיתזמרתהיאלכןהומוגנית.בלתי
לקומית.הופכתהיאכןרעלמשתנהאינהטוניהטראגדיה.לקראת

משפחהקרובישדנים,אנשיםערדלזהותניתןהאלההדמויותמלבד
הרדמאןהופעתשלאחרכך,כדיעדלינק.העירשלבולטיםואזרחים
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הדמויותזהרתעלסנסאצירניים"גילויים"מיניכללינקבעירהתפרסמו
"זול".מפתחורמאןשנתבבנך,מאןתרמאסאתהאשימורגםשבספר.
ברדנבררק.משפחתלביןמאןמשפחתביןזהרתעלדיברנוכאןעד

רב-שינויישהבניםבדורואילוהמשפחה.אבדתדורותנאמדו,היו,אלה
אח,דבןרקנולדגרדההיפהולאשתוברדנבררקתדמאסלסנטורמשמערת.

ברדנ-הנדזה,בןמראש.לכלהישנידוןמדרדרת,למשפחהוענוגרךנצר
יצירתבחשיבותמאןתדמאסכשמעטלימים,יוצרו.עלמארדאהובברוק,

ארטדבירגראפייםקדריםבהנוישהנר.אתלטובהזכרעדייןשלו,הנעורים
מאן.תרמאסשלחייודרךאינהברדנבררקהנדשלחייודרךאךיוצרו,של
הואבדדנברדקשהנדלדמוהיהניתןיתר,הפשטתבזאתהיתהלאאם

לאכןרעלהממושמעהאזרחאתלגמריהכריעשבדשהאמןמאןתדמאס
הסיפורגיבורלגביגםנכרנהאגב,קביעה,אותהלחידת.נוחבדנמצא

שבשלושהכאןלהזכירכדאיאשנבך.פזןגרסטבהסופרבדרנציה""המזות
"הספרות :אחיולהיינריךמאןתרמאסנותב 1901שנתלפברוארעשר
למרותה,נתרןלהיותאפשרכיצדלעולם,אביןלאזאת !המזותהיא
שיהיהנידתוהמשובחדבר,שלבסופר !בנאמנותאותהלשנוא ) 31ליבמ

להיפוכו,להגיעכאפשרותהמרותאתלתפוש :זאתהואללמדנוביכולתה
מחשבותאגבכבדרךמאןתומאסמזכירמנתבבאותו ,) 32ווחייםל

למרץבשביעילאח,כותבשרבהואמכןלאחרמחודשופחותהתאבדות.
היינריד ;"שטריות"יעשהלאתרמאס,שהוא,ומציין,אותרומרגיע , 1901
לאתיולדאוגצוידראינולאיטליהנפשובמנוחתבשלווהלנסועיכול

המילהלמשמעותביחסמהססעדייןהצדמןהקוראראםיותר.הצעיר
שלצלאףמשאיראינוהמנתבשלהמשכרהריזה,בהקשר"שטויות"

התגברלימים, .ת· 1להתאבדבזאתמתכווןמאןשתומאסשבקליםקלספק
הדרובכלמופיעהמרותכאמן.לאאך ;כאדםנפרט,המוותמשיכתעל

משולבוהואמאן.תומאסיצירתשלהכותרתגולתפארסטרס",ב"ד"ר
המרותעלהמחשבההשניים.ביןלהפרידשאיןעדהציירהוביכולתבאמנות
מבחינהאלאמטפיזיים,בגעגועיםרקלאמאןבמשפחתמהלניםלהמצאה
אומללהמהןאחתכלמאן,רירליהמאןקולההאחיות,שתי ;ממשפיזית
שניביצירותנמצאקולה,אתבמיוחדשתיהן,אתהתאבדן.שלה,בדרכה
בשנתאף,בחריהחייםמןנפרדהאשרהראשונההיתהקולההאחים.

שלבמזמןמאןתומאסעברכברזמןפרקבאותוותשע.עשריםבגיל , 1910
אדםאשרחולשהמוסרי,פגםבהתאבדותרואהוהואבהתפתחותו,זה

נותבקולהמרתלאחר .לעצמולהרשותרשאיאינוייעודואחרהממלא
שהואביותרהמעטיםהאנשיםאחדארנברג,פארללידידומאןתרמאס
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"לו :שלישיגרףשלריחוקבלשוןולאהמקורבנוכחבגרףאליהםפונה
סבורזה,במעשהלכולנועוללהמהלעצמה,לדמייןמסוגלתחיתהקולה
למצואוננסההכלעלנדברעוד---זאת.ערשהחיתהשלאאני,
תרמאסמתייחסלימים, ,) 33קל"כךכלשאינוענייןהמסכנה,לקולהזכרת
צווייגסטפןשלהתאבדותואחרסלחנות.פחותבערדלהתאבדותמאן
(צורייגצורייגשלהראשונהאשתוצווייג,לפריזריקהמאןתרמאסכתב

כלחשלאצררייג)(סטפןהוא"האם :השביח)אשתועםיחדהתאבד
התאכזבוואשרגדול,שמרהיהביניהםהאלפים,מאותכלפיאחריותרגש
קצורתבכללגורלהרביםהחבריםכלפי 1מהסתלקותוקשותספקללא

וחסרהנערץלו,משהיהערוךלאיןלהםקשההנדודיםלחםאשרהעולם,
 ,) 34 "?החמריתהדאגה

רגשותקלאוס.בנוהתאבדותהיההזקןלפטריארךביותרקשהמכה
 , 6 ד..-1949בהסה,להרמזמאןתרמאסשיגראותובמכתבמשתקפיםשונים

וגםוהאבלהצערעםיחדבצער.ההשתתפותעללהסהמרזההואבו
קלארסלחובה.קלארסאתדןשהואספקאיןהרימסויימתעצמיתהאשמה

כלפיולאהקרובההמשפחהכלפילא-התחייבויותיועלשמרלא
שלו.הנעוריםיצירתלמןבהשקפותיוארוכהדרךצעדמאןתומאסהחברה.
וכאןברדנבררק.ביתשלוהאחרוןהיחידהבןהואהנרשאמרנו,כפי

תומאסלסנטורשהרימאן.למשפחתברזנברוקמשפחתבידרבשונייש
ילדים.חמישהנולדוברונס,סילבהרהלביתמאן,ירליהולאשתומאן

למסורתבהתאםהמלא,(שמותומאסהיההשניהבכור.היהמאןהיינריך
האחיות,שתינולדוכךאחרהיינריך).יוהאןתומאס :הטובההמשפחתית

שנתייםבןהיהויקטורויקטור.הקטןהאחנולדולבסוףוקולה.יוליה
בתבואה,למסחרהחברהפורקההאבמותלאחרהאב.מתכאשרבלבד

האםמכרהשכך,מכיווןהמשפחה.ראשאחריושהשאירלצוואהבהתאם
מינכן,לעירהקטןוהבןהבנותשתיעםועברההמשפחתיהביתאת

"בבית"עצמהאתהרגישהלאשמעולםמסתבר,יותר.והעליזההדרומית
לאשרכזיבהישלצמיתותהמקוםאתעזבהשבההמהירותלינק.בעיר
כברמינכן,לעירהקטניםילדיהשלושתעםעברהשהאםשעהזו.הנחה
היינריךלעצמם.דרךלחפשהיינריך,במיוחדהגזולים,הבניםשניהחלו
סייםבלינק,בגפונשארתומאסואילו ;עצמוברשותעמדכברמאן

למסעדתיצאכךואחרלאםקצרהלתקופההצטרףהספר,ביתאתאיכשהו
גםאםקבועה,הכנסההיתההגדוליםהאחיםלשניעצמאיים.למגוריםועבר
שררישהואתדירלהתלונןנוהגהיההיינריךהאב.מעזבוןגדולה,לא

מביןיותרהשיטתיהיהספקללאהואהסתדר.תומאסכספית.במבוכה

133 



ר 1אבינגיטה

משפחתלבידברדנבררקמשפחתשבידהשונילענייןנחזוראןהאחים.שני
החמישה.מתוןארבעההשמטתלענייןדיוק,ביתר :הבניםכדררמאן

להיסטוריהויקטורהקטןהאחשייולאכברוהתנאים,הזמןחשבוןלפי
הגדוליםהאחיםלשניהקטןויקטוריחסיפרשתלינק.שבעירהמשפחתית

שלמכתביואתקראלאהמסכןשריקטררטובעליזה.פרשהבכללהיא
ונרגעחושפניזה.קריאהמחומרנהנההיההואאםרבספקתרמאס.אחיו

זהמכתב . 2.2.1922ברטרם,לארנסטמאןתרמאסשלמכתבוהואללב

מאן.רתרמאסמאןהיינרידביןההתפיי~רתלאחרמועטיםימיםנכתב
השניםמשןהתפתחהאחים·הארהבים-שרנאים-מתחריםשניביןהריב

שלהמסובכתהפרשהכלקשה.אידיארלרגיתלמחלוקתאישיתמהתחרות
אי·להרבהשגרמההראשונה),העולם(מלחמתוהמלחמה,מאןתרמאס

היינרידשביןהמחלרסתמןרבה,במדיההתחילה,-נחתוחוסרהבנה
לאיבהפרצהאבלכןלפניקיימתחיתהשכברמחלוקתמאן,רתרמאס
הנאציהאיוםכאשרמכן,לאחרשניםרקלגמריוחוסלה ;המלחמהבשנות
חרבהתרמאסחשהמלחמהפרוץעםאח.דבמחנההאחיםשניאתאיחד

רכךהלאום.לצוניבמישריןמכוונתשאינהכתיבהמכללהינזרלעצמו

מאןכתרמאסשיטתיעובדלגביהבלתי-גמור.הקסמים"מ"הרנפרדהוא
עובדה,זאת.להדגישישגדול.קרבןאםכיפנים,העמדתלאזוחיתה

מושלמות.בלתיויצירותפרגמנטיםאחריוהותירולאכמעטמאןתרמאס
מיצירהאותרומרחיבברומעמיקברדשמסריים,לנושאחוזרהיהגםהוא

סיפורישלהשלייtז.יהכרךבידאמנםהמלא.למיצויהשהגיעעדליצירה,

"להתאוורר"כדיעבודתו,אתהפסיקוהאחרוןהרביעיהכרךלביןיוסף

שלועזרתולפיבוויימר"."לוטהאתובקלותבשטףוכתבהנושא,מןקצת
עובדהואהיהכללבדרךוהלוא ;העט"מןלו"זרםממשהזההררמאן

דרשהכנראהואחיו""יוסףהעצומההטטרלוגיהשלהענקיםעבודתאיטי.
פעם·ר 'llאהזקנההאשהשלהמקסיםהתיאורולאחרקלה.הפסקהאיזו

מאןתומאסחזרשוב-הגרמנייםהסרפדיםנסיושלאהבתואתעוררה
מאןתומאסכתבפעםעלילותיו.סיפוראתוסייםשלול"יוסף"בנאמנות

לסיפורחזרימיוובערובקררל"."פליכסהואהלואאותו,סייםולאסיפור
לרומאןהפתיחהכבפרקברוהשתמששנים,עשרותשלהפסקהאחרזה,
היחידהחשובהפרגמנטוזהרנסתיימה,לאהרומאןכתיבתשם.אותובעל

להבהירעל-מנתאלאנאמרלאזאתכלמאן.תרמאסשלהזירעהביצירתו
הקסמים"."הרעלהעבודהמןלהתנזרמאןתרמאסעלהיהקשהכמהעד

העמדהנקיטתבכללהאםכדאי,זהקרבןהיההאםהיא,אחרתשאלה
מאןתומאסאמראכןהמלחמהפורץעםנכרנה.חיתהמאןתרמאסשל
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לחלוטיןהזדהההוא ;חגיגית"עם"מלחמתעלדיברהואמוזרים.דברים
שרבמאךרתרמאסאחרת,מלחמהובאהכשבתרגשהלימים,מולדתו.עם

מפעלמכתיבתו,התנזרלאשוב-מולדתוכמרצדנאותרבהעמדלא
מכתיבהשהתנזרותהאמיןלאשרבאךמאר,דברורהעמדהנקטהוא ;חייו

עלהעבודהואת"יוסף"השלמתאתראההוא ;הדברהואבהפרך ;מרעילה
בשנתאולםבגרמניה.האימיםמשטרלהפלתכתרומתופאוסטוס" ,","
בעיתוןמאמרפיוסםהוא 1914בנובמבראחרת.חשבכאמור, , 1914

מסהפיוסםכךאחרבמלחמה"."מחשבותהכותרתתחתרובדשאו""בריא
"פריזריו-ברורדיומאעניינילבידבינהשהקשרכביכול,היסטורית

הערכהישאבלפריזריך,שלאידיאליזציהכאךאיךהגדולה".והקואליציה

היהפריזריוהעולם".כלכבגד"פרוסיהשלוהערצהלהישגיו,גדולה
ביןלקוראהחדשה.גרמניהשלעיצובהלמעןדרוששהיהקרבך"קרבך",
עלחביבהפריזריך,שלהגדולהיריבתוטרזיה,שמריהמסתבר,השורות

הקרבןכנראה,זהו,להגן.יצאהואעליופריזרי,ךמאשריותרהכותב

להשקפותיו.מסוייםובניגודהעםבשירותכתיבה-מאךמתומאסשנדרש

שכביכולמסהכתבהואאףמאך.היינריושלפירסוםהיההבאהפירסום

פרסוםולאחרזולה.אמילעלמסהכתבהוא ;מעודכנתבפרשהעסקהלא
תרמאסרבות.שביםמשךהשני,עםהאחדלדברהאחיםשביהפסיקוזה

אך ;פוליטי"בלתיאדםשלב"עיוניםאחיואתוהתקיףהוסיףערדמאן

כאמור,בא,הפיוסהספר.פירסרםלפנישניםלתוקפונכנסכברהברוגז
הסיבה ;מאךהיינריושלקשהמחלה-החיצוניתהעילה ; 1922בשנת

הניגודים.כללמרותזה,אתזהוהערכתםהאחיםשניאהבת-האמיתית

אתמצארהאחיםשניכאשרהנאצים,עלייתעםנתחסלוהמחלוקתשרידי
בתקרפ·הדבריםמשתניםכיצדלראות,מענייךאח.דבמחנהלבסוף,עצמם,

המלחמה,ובימיהראשונה,העולםמלחמתשטרםבימיםההפכפכה.תנו
מאשריותרנכוןבאורהדבריםאתראהאשרהיינרי,ךספקללאזההיה

לועזרוהמוסריתועמדתותרמאסשלהאירוניתעליונותואךתרמאס.
למדישהסתבךלאחרהעוול.לבידהצדקביןהבכרנההעמדהאתלמצוא
והבנהשקולהלמחשבההגיעארבעים,בךנהירתוההיסטוריהבנבכי

יצירתוואילוחיוניותם.בכלנירםאףעומדיםומחשבתויצירתווגרףרבה
התיישנההשנים,במשךהרבהנשתנולאשהשקפותיומאך,היינריושל

ארכוס""פרופסורכגרןביצירתו,פניניםכמהזהמכלללהוציאיש ;בחלקה
הרביעי'.'"הגריוכמרבן

במכתבויקטור.האחים,לצעירחוזריםאבר-1922בהגדולהפיוסעם
שלהנעלהבמרבן(הרי"אחי :מאךתרמאסכותבבוסרםלארנססהנזכר
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חראריבכלאתראשרטוב,בחרוחראהשני ;אחדאחרקליישהמילה
רמהנאמרמה ,) 35 "_--ימיםמספרלפניקשהחלהאפשרי)בלתי

הגדולים.שנישלמחשבותיהםאתידעלאהטוב"ש"הבחררטובנדבר,
בחיים)אזהיולאכברהאחיות(שתיהשלושהמןהיחידויקטרו,זההיה
כנראההארץשלהחדשיםהאדוניםגם . 1933לאחרבגרמניהנשאראשר
האחים,ביןהקשרחודשגרמניהמפלתלאחריתירה.חשיבותלדייחסולא
לפניהקטןויקטורהספיקהתימהון,למרבהלהיפגש.הספיקוערדרחם
היינריןלפנימעטיםחודשיםלעולמו,ואשדןהלןהאחים(צעירמרתו

מאןלביתזהמקופחנצרמוחלטת.הפתעההגדוליםאתלהפתיעהבכור)
"חמישהההולמתהכותרתבעלזכרונות,ספרזההיה !ספרהראאףפיוסם
תרמאסשלהדיפלומטייםהמכתבים ,) 36מאז"משפחתשלתמרנההיינו,
שעשועהםהקטן,האחשלצפריהבלתימפעלועלמגיבהואבהםמאן,

אתהגדוליםלאחיםשלחהטובשויקטורמסתברומירקם-אמנות.לקורא
במכתבהכנה.שלבשלביםהיהעודהספדכאשרהראשונים,הפרקים
לדשטובבעדינות,לאחיורומזהואמאןתומאסשלהראשוןהתגובה
לשניולהניחעצמו,ויקטרושלשלד,בתרלדרתירהבאיםבפרקיםלהתרכז
התערב,שתומאסאלאבזאת,דילאיבין.והמניד ,) 37 •••הגדוליםהאחים
ביקשהנראה,כפילספר.הכותרתבמתןבהחלטיות,גםאןבעדינותאמנם

ואחיד","יוסףמשקלעלואחיד","תרמאסלספרלקוראתחילהויקטרו
בידיחיתהשטעותונטרחסמרןהואכאילוהדבראתמקבלתרמאסכמרבן.

הכחשה,לתרמאס,לו,לשלוחלויקטררמייעץזר,ידיעהשהביאהעיתוןכתב
גםרכןהעיתון,ערוכיעםהטעות""תיקוןאתלסדרעצמועלומקבל

בה,להשתמשרצהויקטרולאכמרבן,(אשר,זהמעיןשכותרתלריקטרר,

לא ,) 38להיינריןטעםוחסרכבדעלבוןהיאהיא)העיתונאיםטעותואן

תמרנההיינו,"חמישההכותרתעלהחליטכברשריקטרדלאחדבזאת,די
בסדרהיאמאןמשפחתשלהתמרנהכיתרמאס,לוכותבמאן"משפחתשל

זאת !נרימןאלפדדאתמדייותרמזכיריםהיינו""חמישהאןגמור,
פיוסםומשפחתו,מאןתרמאסשלקורבידידאגב,בזימן,אלפרדכילדעת,
הסטודנטיםהתקוממותרקעעל ,) 39ששה"היו"הםבשםורמאן 1944בשנת

ייתכןהכותרת.נשארהזאת,בכלמינכן.בעירההיטלריסטיהמשטרבגד
שלספררשללזרדרמהאינהשלוהכותרתכיהחליט,הטוביז~ריקטרר
מספקתבמידהעצותלקבלכברזכהכיהיה,שסבורייתכן ;בזימןאלפרד

להכניסהספיקלאהפתאומיתפטירתושבגללוייתכן ;הגדוליםהאחיםמן
למיודעומכתבמאןתומאסכתבערדהריאלה,בכלדילאבנוסח.שינויים
ספרהואויקטורשלשספררבאב,ירלירסהוותיקהספרותמבקרמשכבר,
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 ,>) oברשכתובמהכלעלמדייותרלסמוךכדאילאאךמאו,דחביב

לנר,מסתברהריקרמי,מימונעדרשאינוזה,אינטרמצולאחר
סבירענייןהואברדנברוקמשפחתשלהבניםמדורהקטןהאחשהשמטת
לשתישנרגעמההליבקית.להיסטוריהשייולאבאמתהואבהחלט.
מופיעותהןאולםבודנבררק",ב"ביתמופיעותלאאמנםהןהריהאחיות,

בעלהואמאן,שלרוחניתבהיסטוריהאשר,פארסטוס",ב"ד"רומופיעות
נגיעערדהביכורים.שבררמאןהמשפחתיתההיסטוריהמןיותרמשקל
מאלףפרקזהרואףפארסטרס",ב"ד"רהשתיםתוארובהולצורה,לדרך

בולטת :מענייןפרטהלבלתשומתכאןנשארבינתייםאבללכשעצמו.
היינריךהגדול,האחהיעדרותהיאהלואאחת,רציניתהיעדרותניותר
לאזןיכוליםגםאנחנורנות.שניםמשךתומאסשלומתחרוירינומאן,
הוריוביתואתהוריואתתארמאןהיינרידהשני.הצדמןהחשבוןאת

רתרמאסמאןהיינרידשכתבישככלמעניין,וכרת.ובנובלותבסיפורים
שאפשרעדהשניים,קורניםההרריםאתבראייתםהרימזה,זהשוניםמאן

ברומאןלמשל,מופיעים,והאבהאםהשונות.ביצירותהדמויותאתלזהות

קירבהלמצואיקשהלא ,) 41האזרחים"תקופתאר"ירג'נימאןהיינרידשל
נ"יוגני"והנהנרדנברוק".שנ"ניתהמרכזיותהדמויותלביןביניהם
רביםבסיפוריםהבכור.הבןהואהלואאח,דבנןואשתוהקונסולנתברכו
אתשבתהאשרקולה,האומללההאחותמופיעהמאןהיינריךשלובמחזה

באיבודנסתיימואשרהאבודים,חייה .) 42הבכוראחיהשלדמיונוואתליבו
ניןישהאמת,למעןשרנות.ראייהמנקודותושרב,שרבמתואריםלדעת,

כברבאלהואףקולה,שלהאכזרימרתהלפניערדשנכתבוהללוהיצירות
מאןשהיינרידציינו,כבראלה.חייםשלהטראגיהמימןאתהיינרידדמגיש
שעהבחברה.וקיומוהאמןבבעייתלעסוקהידברשניהםמאןותומאס
אשנבך,פרןגוסטבקרגר,טוניונודנברוק,(הנוהאמןמאןתרמאסשאצל

אצלהריעצמו,היוצרשלמסרייםאספקטמגלםוערד)לברקיךאדריאן
נדמותהאמןקירםשלהבעייתיותמתגלמתרנותביצירותמאןהיינריך
בשרשינרחבלעיסוקמאןהיינרידהגיעומכאן-השחקניתהאחות
זהווהמשחק.החשקןשלמציאותיתזאתרעם·מתעתעתהחלומי~!'המהות
ליצירותהכוונהשבהם.הפחותאינווגתההרבה,סופריםשהעסיקנושא
הסיפוררכן ) 14"'זzחקנית"המחזה ,) 43"העיירה"כגוןמאןהיינרידשל
ארנמרכזהנושאעומדבהןרבותיצירותעודרכןהזהה,הכותרתנעל

העלילה.בשולי

עלהיינריומסיפוריבכמהשאמנםכאן,להוסיףישהדיוקלמען
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בארחהלאלבטחאך-ירחוצעיראחזמרתברפרוףמופיעהבערריו

האחרת.ארההרריםנמרבהירות

לרהמאפשרתהיאזותכונהאירוני.מסתייג,סופרהואמאןתומאס

לאחרושניםהקסומה,בודנבררקכגרדהתחילההנערצתהאםאתלתאר
הסנטר-שלהכנרתשתיפאוסטוס".שב"ד"רהעלובהרודהכסנטוריתמכן,

תארמאןתומאסוקולה.יוליהמאן,שלאחיותיוהןוקלאריסה,אינםריח,
אכזרי.תאררוהיינריך.אחיומאשראהבהפחותבהרבהקולההאחרתאת

החיים.שטחיבכלגמורכישלוןומסכנה,פאתטיתהיאשלרקלאריסה
מתארהיינריךוגדולה.רומאנטיותשלמימדלההיקנההיינריךואילו
מוצלחת.בלתיכבדיחהנמעטחייהאתמתארתומאס ;כטראגדיהחייהאת
אלמנותהבשנותבאם.שחלהשינויודאיהואביותרהמדהיםהשינויאבל

רודהלסנטוריתבודנברוקמגרדההפכהתינוק,בבןמטופלתהארוכות,
חולףשהזמןהפגמיםאתלהסתירהצלחהכלללאהמנסההמגוחכת,

הפךבודנבררק,גרדהאתעטהאשרהמיסתוריןמעטהבחיצוניותה.

המזדקנת.הסנטוראלמנתאצלמסנןלמנייריזם
ב"ד"רורדהשהסנטוריתמאןתומאסמכחישאחיוויקטורבפני

תמרנהזוהי-נתבאחרבמקרםואילו ,) 45האםדמותהיאהיאפאוסטרס"
אמי.שלקרה

הגיעהאשרקריאולי,ממוצאבראזיל,ילידתברונם,סילבהזהיוליה

מתהמאן,היינריךיוהאןתומאסלסנטורלרוקסמההצפוניתהנמללעיר
כך",כלעצובהייתילא"מימיפאוסטוס"."ד"רשנכתבלפניוכרתשנים

עודעצובהחיתההנראה,נפיהאם,שלזקנתהאךמאן.תומאסאזאמר
המרות.מןיותר

שיעורבעליכסופריםעלינומקובליםמאןהיינריךואחיומאןתרמאס
מקובליםגםהםהגרמנית.הספרותפניבעיצובחלקםרבאשרקרמה,

היושרהמצפון,בשםכדובריםהנאצי,המשטרנגדאמיציםכלוחמיםעלינו
הפרימיטיביים.היצריםלכלרסןושליחתעריצותדינרי,שלבזמןוהחוברת
"חסידיעלכנמניםטובים",כ"גרמניםהאחיםשניעלינומקובליםממילא
קומתםבשיעורלזלזללנווחלילהבעיקרה,נכרנהזרגישההעולם'.'אומות

הואמוזרזאת,עםהקרובים-רחוקים.האחיםשנישלרהמרסריהאמנותי

שעבורוהסברנההפתלתלההארוכה,הדרךמןעיןלהעליםאגרשנוהגים
וברצוניהנאור.ההומאניזםאלשהגיעועדכךכלהשוניםהאחיםשני

הראשונותבשניםהאחיםשניבנתבישהופיעהמס.ויימתגטיהלהאירכאן
היינריך,אצליותרבמודגשהמופיעהנטיח ;בהחייםשאברזרלמאה

נעימהבלתיהיאלנראשרגטיה ;תומאסאצלפחותהרבהובמודגש
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האפשרככלחזקהעינייםשתיאתעוצמיםכרגילאנוכןועלבמיוחד
המוקדמתבתקופה :בגלדיהדבריםבאייאמרולראותה.בהחלטומסרבים

שניהגדולים.האחיםשניבכתביאנטישמיתנימהמופיעהיצירתםשל
דבריהםאתקראלאמייותר.מאוחרותבשניםלחלוטיןבהםחזרוהאחים
סמללמעיןשהפכוהיהודים,רדיפותוכנגדהנאציהמשטרכנגדהבוטים

אחתמאן,לתומאסואחיל""יוסףאתקראלאומיזה.עריצותמשטרשל
מאן,תרמאסשלהמיוחדההומורהסופר.שלבירתוהמקסימותהיצירות

ביזתו,הרחבבהקשרםהדבריםאתלראותהכושרוהיריעה,הנשימהרוחב
היצירה.שלהיסודמתכונותהםהאפיוהריחוקהפסיכולוגיתהחדירה
ישאךלשלטון,הנאציםעלובטרם"יוסף"עללעבודהחלמאןתומאס
אפרסלכתובבוצרנוהסופראתחיזקוהפוליטייםשהמאורעותלהניח,
אתהמדגישהיצירהולכתובדווקא,היהודיהעםשלהעברלנבכיהחודר
זבןהטטרלזגיהכרכיארבעתהופעתתאריכיהאדם.שלועוכרכברדד

הראשון,החלק :עצמובפניסיפרומהרריםההוצאהביתשלמיקומו

הצעיר","יוסףהשני,החלק . 1933בשנתבברליןהופיעיעקב","סיפורי
במצרים","יוסףהשלישי,החלק . 1934בשנתבברלין,לאוריצאעדיין

יצאהמשביר","יוסףהאחרון,החלקואילו . 1936ב"בווינההתפרסם
נושאתוהחינניתהנאוהרחלכיהזכרנו,וכברבשטוקהולם. 1943ב"לאור
יהודיממוצאלאבבתפרינגסהיים,לביתמאןקטיהשלפניהתוריאת
האפוסשלשבסיומוכאן,להזכירוכדאיכדאיזאתעםיחדברצויה.ואם

אלאאינהשהיהדותהשקפתו.אתמוחלטבכיורומאןתרמאסמביע
לכניר.יעקבשבברכתישובשררתעלבהרחבהומתעכבהנצרות,מבשרת

כפי-מהםלהתעלםטעםכלואיןלבן,גביעלבשחררכתרניםהדברים
אצלנו.שנהוג

דוגמאותעלאםכיאלו,מעידדקויותעללהתעכבוצרביאיןאן
נקודה(המוקדמים)מאןתרמאסבכתביכאמור,ממש.שלאנטישמיותשל
מדגישהאני(המוקדמים).מאןהיינרידבכתבימאשרפחותבולטתזר

בכתביהם :האחיםשנישלהמוקדמיםבכתביםהואשהמדוברשרב,
מאןתומאסשלבסיפוראנטישמית.לבטיהזכרכלאיןיותרהמאוחרים

שטיין,פרןהבררניתאחת,גברתמופיעה ,) 46לאושר""הרצון , 1896משנת
אלאבלב,דזרולאסרת-טעם.אפורהבשמלהומכרעותקטבהיהודיהשהיא

מיוחדתנטיחלהםישבכללהיהלומיםגדולים.יהלומיםמתבצנציםשבאזביה
משניים)בתפקידים(כרגילהמופיעותהיהודיותשלבאזניהןלהתבצנץ
משפחתמתראותברדנבררק"ב"ביתתקופה.באותההאחיםשניבסיפורי

ובסיומובעיר,הבכורהעלבודנברוקבמשפחתמתחרהשהיאהגנסטרם,
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קארייריסטהואהגנסטרםהיינריןהניצחון.אתלנחולעתידההספר,של
הואהפאטריצי.בודנברוקלביתגמורבניגודהעומדמהר,שהתעשר
ועבותותשחורותשערותיהאשרמפרנקפורט,גברתאיזועםהתחתן

זמלינגר".היהשמהאגב//ודרך ;בעירביותרהגדוליםהיהלומיםרלאזניה
קוראתשהיאפיעלאףשרה,הגברתשלוזzשמהטוענת,גםבודנברוקטוני

לאררה.לעצמה
"בארץמאן,היינרידשלברומןעדינים.רמזיםאלאאינםאלהאן
הגדוליםהבנקאיםעלברורההתקפהיש , 1900בשנתשהופיע ,) 47הזלילה"

כולןהדמויותשכללהדגיש,הראוימןאמנםתקופה.אותהשלהיהודיים
 ;שליליותהןיהודיות,אינןאםוביןיהודיותהןאםביןבספר,המופיעות
פרוייקציהשהואלןפף,הסופראחת,משנהדמותרקהיאזהמכללהיוצאת
הרדיפהאתבחריפותמאןהיינריןמתקיףברומאןמאן.היינרידשלעצמית

הגדולים.הכספיםאנשיחוגהואהמתוארהחוגועמדה.השפעהרכוש,אחר

המין.ובחייהחברתייםבחייםהגדול,ההוןבעסקי jבכלשולטתהשחיתות
הםכלל.זאתלתפושמבליהניצול,ועלהמידמהעלחייםההוןאנשי

השחיתות.מהותאתלתפושמסוגליםשאינםעדכזאת,במידהמושחתים
יהודי.שהואלונזרלמותרטרקהיימר.ל.ג/יימסניצבההוןאיליבראש
(המנגינהלו.שיירהלאונזיההוןשלוחלקהגרמניתבחברהשולטהוא

בעולםהשולטים//הציונים"גםועכשיו/'היהודים"עלחדשההעתיקה
(לטרקהיימר)לוכנועההעיתונותצפרי.)בלתימכיורןלעיתיםנשמעת
עלשולטותנשיהםהבורסה,עלשולטיםשהבעליםשעהרצונו.אתרערשה
מחלקותהןהרוח.בעולםיצליחרמימיוקובעותוהאמנות,הספרותעולם
תמידלאזוחלוקהשלהן.האהוביםביןביותרהשמניםההצלחהנתחיאת

בקנאתןהכפפהאתלזוזוהזורקותנשיםישחיכוכים,ללאמסתדרת
ליהפךהואביותרשהכדאימובןממילאהפנאי.לשערתמאהביהןלתהילת
שהרי-טרקהיימר,ל.ג/יימסשלאשתוטרקהיימר,אדלהשללמאהבה
למאהביםלגמוליכולהשהיאומההאשה,חשיבותכןהבעלכחשיבות

כבעלה,שאדלה,לומרלמותרלעשרת.מסוגלתאשהכלדווקאלאושלה
פנילהעמידאדלהמנסהשבספרומגוחכתעלובהבסצינהיהודיה.היא

מביןהנשמטצומזייאנדריאסשלבאהבתוולזכותלחזורכדיברצויה
התמימה.התרמיתלמשמעהיסטריבצחוקפורץהאחרוןרזהן-ידיה

לעשרתהצליחהספר,שלהאישיםוחדלהדוחה//הגיבור//צרמזיי,אנדריאס

העצמיתכשגאוותואדלה.שללחסדיההודותקצרהספרותיתקאריירה
דווקאאדלהעםבמקוםלמיטההולןוהואהתועלתנישכלועלמשתלטת

מורדהואטרקהיימר,ל.ג'יימסשלאהובתןהשדופה.מצקהביינאיימהעם
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אתלאשהלשאתאותרמחייביםוער,דזאתהמדומה.מגדולתומהרהחיש
לצאתכדיהזרג.בנילשניבטוחגיהינוםיהיהזה ;הורלגאריתביינאיימה

צומזייאנדריאסהנוצרישהזרגפהנציידמאן,היינרידכלפיחרבהידי

רטרקהיימראדלהמאשרמבחילפחותלאזרגהםמצקהרביינאיימה
הפררלטריםגםמושחתים.היהודייםהכסףאילירקלארכןהיהודיים.
ולאואביה).ביינאיימה(לראיהכמרתם.גרועיםהמפלגהוחבריהמופיעים

חן•ורמאןזהאידמושחתת.הדםאצולתגםמושחתת,הכסףאצולתרק

הגרמניתהחברהביקורתכאןישמופגנת.אנטישמיתנימהעםצדדי

היהודיםשלהתפישהמןלהתעלםנכרןזהיהאשלאאלאבכללותה.
ברומאן.המרבעתהגרמני,הלאומיההוןעלכחולשים

אותנולהרגיזהעלולהאחת,ישנהשבספרהקאריקטרררתבגלריית
הרצל,שלנעימהבלתיקאריקטררה :הוגנתאינהבוודאיושהיאבמיוח,ד
הסיפורבסירםהופךיפה-הזקןהדוקטורהציונים.עלארסילגלוגהמלווה

אתשאיבדהעלאומללהאדלהשהריטוקהיימו,אדלהשללמאהבה
השימושכן, ...ציוןאבליאתלנחםהואהציונותרצוהקודםמאהבה

בחוגיםודווקא , 1900בשנתכבררווחהיהגנאיכמילת"ציונים"במילה
 ...צפוייםבלתי

 ,) 48פרנסנהתיארדרוהיהמאןתרמאסעלבירתוהאהוביםהסופריםאחד

קרובשהיהלפרנטנה, ) 49בויסט""אפיהררמאןאתהזכיררבותפעמים

 :הנזכרהררמאןמןהזקןבריסטדבריאתציטטופעמיםללבו.במיוחד
והעובדתיתהרוחניתהאמנותית,ההיסטוריהגםאכן,נרחב".שדה"זהו

כגרמניםודונםומרה,קשהבתקופהחיוהםנרחב.'זtדההיאמאןבנישל
אמנםלהם.קלההיתהלאמולדתםעםנמנעבלתיקונפליקטלידישהגיעו
בנוונןגרמניםהםועמיתיוואחיוהואכיפעם,לאאמרמאןתומאס
שאינםמדםהעקרביםגרמניהשליטיולאהמילה,שלוהאמיתיהעמוק
ישברמאןמשפחתבניאךהגרמנית.המסורתאללהתייחסכללרשאים
פרצההמלחמהסיוםלאחרואפילו ;בגרמניהישבווהנאציםבגולה

אתלשכוחאיןגםאמנםמאן.תומאסשלשמוסביבמכוערתמחלוקת
בטרםהישישהסופריםנסיובהםשזכההספרותייםוהפרסיםהרבהכבוד

מאןלתומאסלוכאבכילהזכיר,הראוימןארצו.בניהגרמניםמידימותו
האח·בשנותיומהיינרידלחלוטיןכמעטהתעלמההמערביתשגרמניהעל

נפטראךגרמניה,למזרחמארה"בלעקורהיינרידעמדכידוע, :רובות
התכנית.התגשמהבטרם

ניתךהספרפאוסטוס"."ד"רהואמאןתרמאסשלביותרהכאובספרו
יכולראינובייעודוהנאבקהאמןשלספרוזהוומות.בכמהלהתפרש
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אבדנה.אתלמנועיכולראינוגרמנהיאתהאוהבהגרמנישלספורדוהרלו.
מגרוש.בזשלמפירכזראהבהלהצהרתזכרעמיםמעט
 1971סתר,

הערות

1. Franz Blei: Das grosse Bestiarium der modernen Literatur, Ro· 
wohlt Verlag, 1922. 

2. Annette Kolb. 

ההיט·השלטוןבשנותמגרמניההגדה·צדפתי'גרמניממוצאגרמניהסופדת
לדיסטי.

קולבאנטהשלפניהתוריאתהנושאתפארסטרס""ד"רבדרמאןהזמרת
 . Jeannette Scheurl :בשםמופיעה

. 1901 , 4. Buddenbrooks: Verfall einer Familie, Berlin, S. Fischer 
. 1903 , 5. Tristan. Berlin, S. Fischer 

. 1903 , 6. Tonio Kroger. Berlin, S. Fischer 
. 1906 , 7. Fiorenza. Berlin, S. Fischer 

. 1909 , 8. Konigliche Hoheit. Berlin, S. Fischer 
. 1912 , 9. Der Tod in Venedig. Mtinchen, Hyperionverlag 

. 1915 , 10. Friedrich und die grosse Koalition. Berlin, S. Fischer 
. 1918 , 11. Betrachtungen eines Unpolitischen. Berlin, S. Fischer 

. 1924 , 12. Der Zauberbcrg. Berlin, S. Fischer 
. 13. Joseph und seine Brtider : a) Die Geschichten J aakobs. Berlin, S 
-Fischer, 1933. b) Der junge Joseph. Berlin, S. Fischer, 1934. c) Jo 
• seph in A.gypten, Wien, Bermann-Fischer, 1936, d) Joseph, der Er 

. 1943 , nahrer, Stockholm, Bermann Fischer 
. 1939 , 14. Lotte in Weimar. Stockholm, Bermann-Fischer 

• 15. Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Lever 
, ktihn, erzahlt von einem Freunde. Stockholm, Bermann-Fischer 

. 1943 
• J 6. Die Entstehung des Doktor Faustus. Roman eines Romans. Ams 

. 1949 , terdam, Bermann-Fischer, Querido-Ver!ag 
17. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster 

. 1954 , Teil. Frankfurt a.M" S. Fischer 

 18 .בתרע"ישנערךכרכים,בשלושהמאןתומסמכתבישלמערלהמבחרקיים
המוזריםנישואיהמאן,אדיקהתולדותאדיקה.ביותר,והאהובההבכורה

קלארסאחיהלבידשבינהוההבנההדוחקרבתארזן,ה.ו.המשודדעם

בתולדותמרתקתפרשההםאףאביהשלהספרותילמפעלוומסירותה

עתרנאיתגםחיתהמאןאדיקה :יררת :iבחרסולמנועכדי .מאןמשפחת

3. 
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ללאהיאמאזתדמאסמכתבישלהמדעיתעריכתהעצמה.בזכותוסופרת

דופי.
Thomas Mann. Briefe. 

a) 1889-1936. 

b) 1937-1947. 

c) 1948-1955. 

hg. von Erika Mann. Frankfurt a.M" S. Fischer, 1961, 1963. 

19. Kurt Martens, 1870-1945. 

כרכיםבשלושהלהוצאההכוונה ,מאןתומסמכתבימוזכריםבומקרםבכל

למקרהמקרהבכלמציינתאנילמעלה.הזנותיהאשר ,מאןאריקהבעריכת

הנמען.שםואתהנזכר,המכתבשלהתאריךאת

 .•גיום 11.1900מרטנס,קורטאל

20. 

 • zs: • 11.1900 ,מאזהיינרידאל

 • 29.12.1900מאן,היינרידאל

 • 20.1.1930ג•י,דאבזרהאל

Das Amiisanteste ist -- dass ich den Preis ausschliesslich oder " 
" doch ganz vorwiegend fiir meinen Jugendroman "Buddenbrooks 

erhalten habe. Das ist wenigstens die Auffassung der Akademie, die 
aber ganz offenber im lrrtum ist. "Buddenbrooks" allein hatten mir 
niemals die Geltung verschafft, welche der Akademie ermoglicht 

". und sie bestimmt hatte, mir den Preis zu verleihen 

21. 

22. 

23. 

24. 

. Kladderadatch 25 . , 1848בשנתבברליןנוסד 

. 1949 , 26. Der Wendepunkt, ein Lebensbericht 

27. Ihre Ehe war also nicht die Begegung zweier polarer Elemente; eher 
handelte es sich wohl um die Vereinigung von zwi Wesen, die sich 
miteinander verwandt wussten - um ein Biindniss zwischen zwei 
Einsamen und Empfindlichen, die gemeinsam einen Kampf zu bes
tehen hofften, dem jeder fiir sich villeicht nicht gewachsen ware. 
(S. 17). 

28. Walsungenblut. 

29. An Adele Gerhard, 9.7.21. 
"Walsungenblut" ist zweiten Ranges, ich meine selbst innerhalb 
meiner Produktion, - zu anekdotisch. 

 .30באב.יוליוסלמבקר 31.8.1910ב"מאןתומסשכתבמכתבזהבהקשרמעניין
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בובדבברוקתומסחייאתלראייתוומסכיםהנבתועלבאבליוליוסמודהמאן

מודרניים".גבורהכ"חיי
odernea וDass Thomas Bulidenbrooks Leben, wie Sie andeuten, ein n 

. Heldenleben ist, hatte bisher nur ein Kritiker begriffen 

 31 .במקורהאותיותפיזור

 32 .כב"ל.

. 3.9.1910 , 33 An Pal1l Ehrenberg 
Hatte Carla sich vorzustellen vcrmocht, was sie uns allen mit ihrer 

-That anthat, ich glaube, sie htitte sie nicht begangen. -- Wir wol 
len dann alles durchsprechen und der That der armen Carla, was 

. nicht ganz leicht ist, gerecht zu werden versuchen 

. 15.9.1942 , 34. An Fridcrike Zweig 
-War er sich kciner Verpflichtung bewusst gegen die Hunderttau 
-sende, unter dc11en sein Name grosse war, und auf die seine Abdan 
-kung tief depremierend wirken musste ? Gegen die vielen Schick 

salsgenossen in aller Welt. denen das Brot des Exils ungleich harter 
'! t. als es ihm, dem Gefeierten und materiell Sorgenlosen war ~ i 

. 2.2.1922 , 5. An Ernst Bertram ד

1r einen ; der andere ןMein Bruder (ich habe in hoherem Sinn ja n 
-ist ein guter Bursch, mit dem kci11e Feindschaft moglich ware) er 

.--kranktc vor einigen Tagen schwer 

, 36. "Wir waren fiinf, Bildniss dcr Familie Mann", Siidvcrlag Konstanz 
. 1949 

-37. Es muss sich doch wohl n1chr und mehr zu ciner in Polling, Wei 
henstephan, im Felde und in Miinchen spielenden Autobiographie 

ziehen, dcnn \\'as sollst Du mit uns Briidern noch viel וzusammer 
? anfangen 

-8. Und doch sollte ich \vohl sicher sein, dass Du eine solche Gesch ~ 

-macklosigkeit (und Taktlosigkeit gegen Heinrich) Dir nicht ausge 
. dacht haben kannst 

. 1944 ," 39. Alfred Neumann, "Es waren ihrer sechs 

 40 . • 24.3.1950באב,יוליוסאל
. 1928 , 41. Eugenie oder die Biirgerzeit 

. 1881-1910 , 42. Carla Mann 

. 1909 , 43. Dic kleine Stadt 

. 1910 , 44. Schaupi1:lerin. D1·an1<t in drei Akten. Berlin 

. 20.2.1948 , 45. An Viktor Mann 
-Deine eigenc Ant\vort, die Frau Roddc betreffend, hatte nicht rich 

tigcr sein konnen. Mit Mama hat sie cigentlich nur durch die 
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המופלאהמאןמשפחת

Tochter Verwandschaft und aJlenfalls durch das deracinierte nach 
Mi.inchen i.ibergesiedelte norddeutsche Patriziertum. 

46. Der Wille zum Gli.ick. 

47. Im Schlaraffenland. Ein Roman unter feinen Leuten. Mi.inchen, 
1900. 

48. Theodor Fontane, 1819-1898. 
49. Effi Briest, 1895. 
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החצויהגרמניה

ורבשלביסודםהמונחהנושא . 1934שנתילידחראירנסרןאובה

ומעבר jלמערבמזרחשבידהניכור jהחצוהיגרמניה :אחדחראספריו

רחינולדירגסרןארבהעצמם.האנשיםשבידהתהומיהריחוק-אלהלכל

שהואלהדגישאוהבחראברלין.למערבעבר 1959בשנתגרמניה.במזרח

 jהגרמניותשתילגביאובייקטיבילהיותמנסהוהוא j"נמלט"ולא"עבר"

שיונסוןהאובייקטיביותבמערב.רקלפרסםהיהיכולספריואתמקום,מכל

וצרנוכן,לומראפשראםסימפאטית,אובייקטיביותאינהאליהשואףכה

השקפהרעלבוררהעמדהעללהגןלאלדברים,מעברלהשיארהמודגש

הגרמניותשתירבידשלוהגיבוריםרביןביברמרחקעללשמורבוררה,

מענייןאלה.מכלנעלהשחראמישללהתנשאותדבר,שלבסופרמביא,

נוציאאם(ואשרךזהנושאעלהכותבהראשון,הגרמניהסופרהואשג'נסרן

שכןוכדומה).מצוייריםבשבועוניםהמתפרסםהספרותסרגאתזהמכלל

היהרביתןגרמני,כלשלבמחשבותיוכארבהנקודההיאהחצויהגרמניה

הגרמניםהסרפדיםמןרביםאולםהנושא.עםלהתמודדיוצררביםכילשער

לשיקוםלהגיעשואפיםהםהעבר.יורשתעםדווקאמתנסיםהצעירים

הואירנסרן.ארבהכןלאהשלישי.הדיירשלהרגלפשיטתלאחרמוסרי

חלוקתבעקבותהמלחמה,לאחררקנרצואשרהווהההורה,עלכותב

-צוברכלמעודכןאיברכברזהשהווההוא,המוזרהכיבוש.צבאות
בקלותהאנשיםנוסעיםעדייןשבהם,בראשוןבפרטיונסרן,שלבררמאנים

סגרונירםואילו jלמזרחהמערבומןלמערבהמזרחמןיחסיתגדולה

כמעט.הרמטיבאופןהגבול

הרכבות.בשררתערבואנסיעקב ,) 1ןיעקב"עלה"השעררתהןמה

יושבהראשםהזכוכית".עיני"בעלהגבוההמגדלהואעברדתרמקרם

זהואיד jהנברןכמרעדהתצארוכבתרכבתשכל ,כןעלואחראיבמשודר

וכברתמהירות,וכברתרגילות,וכברת jגדולההיאהתחנה jהקלותמן

שבירתשלטעות jשרביםבכיווניםלהןמפליגותמטעןרוכבותאכספרס

שלזמנןאתהיטביודעיעקבוברכוש.בנפשארגזןתאונות,לגוררעלולה

זאתרכבל jשבתחנההפסיםבסבןלהפליאמתמצאהרא jהרכבותכל

המגדל ,עבודתולמקרםבדרןהפסים,אתבעברואחדיוםלמרותנדרסהרא
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החצריהגרמניה

חזריוםאותרשלבבוקרוזלא-ואולי 1תאונההזכוכית.עיניבעל

הקרויהבעררים,דיידתאצלשהההואשםהמערבית,מברליןאנסיעקב

לפניעזבהשמה,קרספאלגזינהזר,קטנהאחותהקטנה"."אחותיבפיו

שםביתואותרעירארתההמזרחית,שבגרמניהמולדתהעיראתשנים

החשאיתהמשטרההאמריקאים.בשירותעתהעובדתהיא ;ויעקבהיאגדלו

רתיה. 1בשירמעוניינתהחשאיתהמשטרה ;בגזינהמתעניינתגרמניהמזרחשל

על"היונהדקהבאירוניההקרוימיבצעזה,מיבצעעלממונהררלפסמר

למוותנדרסאנסויעקבאנסליעקבפונההואהיונהאתללכודכדי ;הגג"

שנים.מזהמנירןשהואהרכבות,אחתעל-ידי

יותרהסיפורבסוףלפיתרוןקורניםאנוואיןבלשי.סיפרוזהאיןלא,

אתלפתורכללמעונייןאינוגםלמעשה,הסופר,בתחילתו.מאשר

משוכנעשחראמשוםהדברים,עקבותאתלטשטשמעונייןהוא ;התעלומה

לברניתןלאכיהנעשה,מהותאתלחשוףלנרניתןלאכיפיתרון,אידכי

אלאיעקב,שלגורלולאחראהסופראתהמענייןהזולת.נפשאללחדור

 ;פרטםיופרטיפרטיםלתארמיטיבירנסרןזה.גורלסביבההשערותדווקא
יודעיםשאנוהפרטיםכלהכללית.התמרנהאתבמכווןמערפלהואאולם

לאמת.מפתחלנולתתיכוליםאינם
המזרחית,בגרמניהגדלחראהגרמניות.שתיביןנמחץאנסיעקב

הזריםהרבהדבריםשםמוצאהואהמערבית,לגרמניהלביקורובבראו

בברליןהמהרדרבמלוןפניואתמקבליםבההנכנעת,הצורהלרוחו.

מחירבכלרוציםהמזוודה,אתלשאתלומניחיםאידביותר.אותרמרגיזה

אתלפשוטשירצהברגעלמשרתיםיצלצלכימעירשהואעד-לשרתו

עלהחומריהע,ולםכהעדפתלונראיתיותרהגבוהההחייםרמתנעליו.

לזלזולהנוחרת,לבזבוזגררםבעיניו,הדיבור,חופשהמוסרי.העולם

לעבדותוהחיים.מרצינותנוטלהוא ;עליהןלהילחםצררןשאיןבהשקפות

המבקריםאחדהעירבצדקבספר.מרכזימקרםנרעדיעקבשלהדייקנית

הפכההמערבבספרות :המזרחמןשבאהסופרניכרשכאןהגרמניים,

רבותשערתאותן ;שבטפללטפלרבים,במקריםהאדם,שלעבודתו

להרחיבכדישטחיות,במיליםמובלעותהטכנייםבעיסוקיוהאדםשמבלה

הי,דמשלחהעבוהד,רהתת·הכרה.ההכרהאגר,הסופרהאגו,עלהדיבוראת

פחותנדירההשקפהנקודתזוהי-האדםשלאופיראתהמעצבכייעוד

יותר.אר

מראפילוחד-משמעית.ברורה,עמדהנוקטאינוכאמור,ירנסרן,

עקרונותלויששלילי.באורמתואראינוהחשאי,השירותאישררלפס,

הפרטייםבחייוהריזאת,עםיחדמעשיר.בנכונותכנהאמונהחדורוהוא
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-המערביתלגרמניהופנהמולדתו,המזרחית,לגרמניהעורףיונסוןפנה
ולא"עבר"שהואמדגיש,הואאמנם ?בחירהמשוםבזאתאידהאם

עקרונותהסופרמעמידבספריוהעובדות.אתמשנהזהאידאך"נמלט",
זאתאיןאולםכך,העושההיחידהסופראינואמנם jבחייומאשרשונים
שקרובממהלהתעלםיכוליםאיננולעשות,(מהכישראליםשלמה.הצדקה

 :במיבחןיונסוןשלדעותיואתלהעמידנוספתאפשרותלנוישלנו)
 jסיניומלחמתההונגריהמרדבימימתרחשתיעקב"של"השערותעלילת

ארהמחוכמיםמןאינםסינימלחמתעללומרלירנסוןלושישוהדברים
ביותר.הנכוניםמן

המעוררחומרהרבהג'ונסוןשלבספריובהםישאלה,הסתייגויותעם
חירם.שלהגרמניותשתיעל-היוםשלגרמניהעללמחשבה

אודותהשלישי"הספרפונטנה.בפרסזכהיעקב"על"השערותהרומן
שיונסוןדומה ,) s-1965ב-השקפות""שתי ; ) 1961-2בלאוריצאאכים"
רוצה)שאינו(אויכולואינומסוייםרעיוניבמעגלאלהבספריונתפס

יישרתן.כלאתהממלאהואהגרמניותשתישבידהגבולהימנו.להשתחרר
האנשים.שלבנשמותיהםגםעוברהואבלב.דגיאוגרפיאינוזהגבול

קומוניקציה,וחוסרניכורשלהמודרניתהתיזהעלג'ונסוןחוזרידועבמובן
יותר,ומובןקונקרטיאחדמצדשהואמובן,זרתיזהמקבלתאצלואך

שכן,יותר.ומותחםמוגבלאףשנימצדאולםהכללית,האידיאהמאשר
הגרמניות.שתיאנשיבידמיפגשעל-ידיזהניכורממחישהואכאמור,
ואשה,גברפגישתתמידעומדתשבמרכזמובן,(ממילאנפגשיםכשאלה

שאידמתברר,אהבה)סיפורימלהיותמאודרחוקיםג'ונסוןשלשספריוהגם
לגבישונהמשמעותבעלתהיאהמילהשאותהאחת,לשרןמדבריםהם

גרמניהלבידהמזרחיתגרמניהבידחיץרקלאכאןישמובן,שונה.אדם
יונסוןבעולמנו.המצוייםהשונים,המשטריםבידחיץאלאהמערבית,

שבספריושהאנשיםמשרם-חריפותה,בכלהבעיהאתלהעמידיודע
שהשפההעובדה, jעםלאותוכביכולשייכיםלשרן,אותהכביכולמדברים
שוב,אולם,יותר.עודכןאםמדהימהשפות,שתיבעצםהיאהאחת
שלהטרגדיהאינההגרמניתהטרגדיה jהמשמעותאתמצמצמתזרעובדה
כולו.העולם

ומניחקביעות,קובעואינומתערבאינומכריע,איברשירנסרןהגם

רומאניםהםספריוהרי-לקורא,עיקר)כלקלה(שאינהזרמלאכה
שהסופרמכיורןבמינה.מיוחדתהיאכתיבתוצררתמגמה.בעליאידיאיים,
לאזאתעםויחדאמרציונאלית,אי-תלותעלמחירבכללשמורמשתדל
שאינהתוצאהמתקבלת-הבעיהאתלהבהירהעלולפרטכללהשמיט
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בלתילעיתיםכב,דעמוס,משפטבנידפדנטי,כמעטיובש :בירתונעימה
חשוב)ספררתיבפרסזכה(כאמור,באוצרמארדהמקובליונסרך,סלקטיבי.

פאך·סרפדיםרעידותלהרבהלנציג(נבחראחרותאירופהבארצותואף
בראש ;מאוד"גרמניות"בעינינושהךתכונותכמהבוישאירופאיות),

(אףוהקרירותליעילות,החרוצההחתירההדידאקטית,הגישהרבראשרנה,
כיבדברספקאידאלה,הסתייגויותעםהרגש.שלמאולצת)לעיתים,כי

הקונפליקטתיאורשלו,שבתחוםהדבר,מענייךלומר.מהישלירנסדך
הסרפדיםהםמארדרביםמתחרה.כללירנסרךקםלאהגרמניות,שתישביד

נחלתעםלמאבקמחשבותיהםעיקראתהמקדישיםגילו,בניהגרמנים
שלהאימיםהתפוצצותשחיתההשביח,העולםמלחמתהקרוב.העבר
 iדניםאברברהסופרכךלאמנוחתם.אתמטרידהעדייךזרועה,משטר

בתוצאתהאלאהמלחמה,שלרבתרלדרתיהבסיבותיהעוסקאינוהוא
מולדתו.ארץשלחלוקתה-הישירה

אוזרתהשלישי"הספרמתוךמשפטיםכמהכהדגמה,כאך,נביא

ידידתר·לשעבראתלבקרנוסעגרמני,מערבעיתונאיקארש,אכים".
מפרדסם.ספורטאיאכים,אתלהכירלרמזחראמזרח-גרמנית.שחקניתקאריך,

הכרתותמדש.נןסתברכפי iאכיםשלהבירגראפיהאתלכתובמנסהחרא
ששניהםלמורתראכים,קארשנילומר,למרתוהשלישית.הבירגראפיה-
לאחדהנראיםשרבים,דברים ;שפהבאותהמדבריםאינםגרמנית,בריםדר

בהם.מתכונךהשניכאשרלגמרי,שונהמשמערתמקבליםכעובדות,מהם
 :גרמניתהמזרחבעירקארששלטיולווהרי

דמוהדשבעולמו,העריםכלשבידלזמירךבעצםבתנורךקארש
רבמינהגיהמכוניותונצררתהראווהובחלונותהפרסומתבתמונות
אחריםמאכליםאכלוהנראה,כפיכאך,אולם---המלצרים

ונסערשרביםכביסהבתכשיריהשתמשואחרים,משקאותושתר

הנידארתההשפה,שנית.ניסהקארש---אחרות.במכוניות

סבר,שרבשייכרת.שלאשלייהברנטעההשאר,אףדיברורבה
העיתר·שפתאתנשתלבה.לאהתמרנהאךלהשוואה.מקרםשמצא

קארש.הנידלאהרשמיתגרת

כךאםאלאמתיאוריו,מסקנהכלהסרפדמוציאלאלזוכר,בהתאם
ומוחלטת.סופיתכמסקנההדדיתהבנהשלהאפשרותחרסואתרואיםאבר

 1956נובמבר,- 1964מאי,

הערות
. 1959 , 1. Uwe Johnson: Mutmassungen iiber Jakob 

. 1961 , 2. Uwe Johnson: Das dritte Buch iiber Achim 
. 1965 , 3. Uwe Johnson: Zwei Ansichten 
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בארץביקורובעתראשונהפעם-פעמייםפגשתיבלהיינוידאת

זרחיתהלמעשה,קלן.בעיראשרבביתושגייהופעם ;שניםשלרשלפני

קשהליהיה jבגרמניהבזוכילעברוליגומהאשובלשלהזמנתו

אנמוי /ואשתובלהייגוידלישעוכרהפגיםקבלת .זרבארץלעבדולהחליט

לימיועדהיהלאזהשיחסמרבן,ממילאהמשוער.מעללבביתחיתהבל,

בעתואשתוהסופראתפגשתיכאשוכבובכלל.לישראלאלאבמיוח,ד

 sב-הראשוןלביקורוארצהלהגיעבלצוידהיהכלמעשהבאוץביקורם
התעניינותוניכ,ןעלעמדתימרבנות)מסיבותנדחהזהוביקרו , 1967ליוני

רמסנימוסיםשללגבולותמעבובהונהחורגתבישראלבגעשהבלשל

ועדייןלי-שהיומנירוןאפתעה,בבחינתבשביליאזהיההדנושפתיים.

ליהודיםשנרעדהפאסיבירתטהרתעלשנולוהתפקידעלהשגות-לייש

התעניינותווצינותמלואעלאולםבל.היינוידשלהספרותיתביצירתו

אתרלשוחחהתכוונתילמעשה,בביתו.ביקוריבשעתרקעמדתיבישראל

בכורסותכן,כלהאירופאיהאורחיםבחזואן ;הספרותיתיצירתועל

-בלממשפחתניכוחלקובחבותמהבילה,תהנוסעלהעמוקות,
כהיפישנואההזרגשלהבניםמשלרשתאחדבל,אנמויבל,היינויד

החדשלמעוןהקודםהביתמןשלוהסלבתרןשהגיעהחתולרכןדנולכל

עלוההערותהשאלותאחות.קצתהשיחהנתגלגלה-המשפחהשל

אחואהדהומתוןהבנה.מתוןעוקבבלניהעידו,בישראלהנעשה

עשוגםהשנייםבעלה.מדעותלהונהשותפתבלאנמויבאוץ.המתרחש

אשתושלבפגיהלהבחיןאפשרבלשלבנתביושדנות.תרגוםעבודותיחד

שבספריוהנשיםמונית ;סימפאטיותגיבורותמתאוהואלחינםלא-

אחת.אשהדמותהן

וההרהוריםהשלוםסיכוייעלהמחשבותישראל,עלהשאלותמלבד

הספ-יצירתו :אחדמרכזינושאעודבשיחהועלהצףבעתדי,הצפויעל
סול-שללנתיבתווהערצההעונהמעלההיהבלסדלז'ניצין.שלודתית

סרלז'גצייןיזכהשיחתנולאחושנהכיאז,לדעתיכולנו(לאז'גיצין.

הרוסי).הסופרלאחושנתייםבפוסיזכהשיחיאישרנינובל,בפוס

חרבהחשהואהראשון"."המדורעלבלשלקצרהושימהחיתהמאלפת

150 



 1,72נובלפרסחתן-בלהיינריד

סרלז'ניציןמתאראותרבמשטושהעוולההגרמנילקרואלהזכירמוסדית
לגרמניםלהםאלכיומדגיש,חרזובלהגרמנים.אתלטהרכדיבהאין

לפשפשלהםמוטב jהסטליניזםפשעילמיקראניצחוןהרגשתלהרגיש
שלהם.בעברםהיטב

הדרםקלן.העידעלדקגשםטפטףבל,ממשפחתבפרדתיכאשר
למרחרק.עדנראהבספריו,כןכלרבותפעמיםאליוחוזרבלאשרהעצום,

הרכבתתחנתהתחתית.הרכבתחפירותעלקרשיםמעבריהיוברחובות
בעיתונותהדיין.נהרעלהפלדהגשרעלטסורכבותאדם.מרובהמתה

לבניומדוןריבאישבל,עלהתקפותכמההשאר,ביןהופיעו,המקומית
עמו.

ובשיטתו.בסגנונובדעותיו,עקביהואבלהיינרידהספרותיתביצירתו

היהבכתיבה,דרכואתהחלכאשרהקרוב.העבדאתמתארהואביצירתו
התמוטטותשלאחרהסבלשברתבאראחר-כןהמלחמה.זהקרובעבר

התדח·אחרעוקבבלהכלכלי.הבסבאואחר-כןהשנים.אלףבןהרייך
מןפחותלאבעיניוחשובהמוסריהצדבעיותיה.ואחרהתקופהשרירת
כתיבההיאכתיבתוהשן.במגדלבהסתגרותדוגלאיברהואהאמנותי.הצד

כפריה,חציוניתתעמולהלאכלומד,המילה,שלהטובבמרבן"מגמתית"
לושיאמנםהעולם.שלאינטגראליתמדאייההנובעתברורההשקפהאלא
מעדישהואוכפימאמין,קאתרליהוא :משלווהתחבטויותבעירתלבל
שלומצפרןנוצרישלמצפרן-מצפרןשלמיניםשנילוישעצמו,על

האמבותעלבלשלדעתותמי.דחופפיםאינםהללוהמצפוניםושביאמן,
חראכאשראמן,להיותפוסקהאמן :מתפשרתבלתיהיאהאמןותפקיד
מחוץבלשלהפרפולארירתמןשחלקספק,איןלהסתכן.לחשושמתחיל

בלהייבריןמובהק.אנטי-נאצישהואהעובדה,מןנובעתארצולגבולות

ערדשלמדמספורהראואדריכל,פסלבל,ויקטרושלהשמיניבברהוא
הראשונההעולםמלחמתנגדזיכובלויקטוררלמזרייף.לרעלהתנגדמאביר
פסלאתהקטןלכנרהראהפעםהקיסרי.הליצןהשנילררילהלםוקרא

עדייןממשירהוא"כאן :לילדוהסבירהאביר,סרסרעלוכרבהקיסר
שבהולנד".כדררןעציםחוטבחראשבמציאותשעהמערבה,סרסעללדהור

התבטאהלאההיטלדיסטילמשטובלהיינרידשלהפנימיתהתנגדותו
עםלחזיתנלקחעב,דבהספרים,למימכרהחכרתמןשבפועל.בהתנגדות

הראשוניםמספריואחדהמד.הסוףעדנשארהואובחזיתהמלחמה.פרוץ
יודע","אבי .) 1 ) 1951 ( " 1בן-אדםהיית,"היכןמלחמה,ורמאןחראבלשל

לעזאזלשעירכולםהמשמשיםשבספר,הקטניםהחייליםמןאחדאומר
"אביבירתו.המסוכןלמקוםמפקדועל-ידיתמדיוהנשלחיותר,לגדולים
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בשנהמתחילהספרהחלוץ."חילנקראהיהזהפעםהמאסף.בחילאהיה

המפסי.דהצדאתמתארהואהראשוןהרגעזלמןהמלחמה,שלהאחרונה

מחורבנת?מלחמה"מהיבדעתם.החייליםמאוחדיםמחורבנת",מלחמה"זוהי

שהמלחמהיודעהמחבראולםהחיילים,אומריםכךבה."שמפסידיםמלחמה

לאשלדהצדכיהמפסי.דהצדהואשלושהצדמשוםרקלארעההיא

שלדהצד :האמריקאיםהרוסים,האנגלים,כנגדמפסידשהואנלכדזז

אזפחדתשהוא,פיינהלז,החיילעצמם.הגרמניםכלפיבעיקר,מפסי,ד

ביתסףעלמתומתגלגלרימוןע"ינפגעשנספר,המרכזיתהדמותיותר,

ורימון ;הארורההחזיתמןהביתהסזף·סזףמגיעשהואברגעבזהזריז,

ואינםהסמוךבכפרחזניםכנרהאמריקאיםהוא.ה"אזינ"שללאזה

גרמנימוצבעדייןקיים-גרמניהואהרימוןלא,באיש.לרעהפוגעים

שלכפרזאנשיאתלענזשמבקשהמוצבומפקדמקדם,בקרבתנודד

לצבאאותהבתים,חזיתותעללבניםדגליםתלדשהתושביםמניזוןפיינהלז,

דגלעםצועדהואכאשרמותזאתמוצאאחרחיילהמתקרב.האמריקאי

אנשיבמקדםשהטמינומוקשעל,ןדזרך-הרוסייםהטנקיםלקראתלבן

נשלנזמןפונהלאפשוטהמוקשהונגריים.מזרדיםכנגדאס.אס.יחידת

אוזנהשרשרתהתיאורים,נמשכיםזכךהכללית.הידואוזלתאי-הסדר

מטרה,חוסרמשמעזת,חוסר :אחתזהותניניהםשיששזנים,גזולותשל

אישייםלאומיים,כשלזנותכשלזנות.רצףהיאהמלחמהמושלם.אבסורד

שהשתוללשעהבמלחמה.הידעצמו,בלכמדהאנטי·גינזרים,ומוסריים.

העריצות.למעןנוספותארצותלכבושהםיצאובגרמניההנאציהמשטר

מןאותםפוטרתאינהזנהרגז,סבלושהםבמלחמה,הידשהםהעובדה

אותם.לפטורהסופרשלבדעתוואין-שנעשהלמההאחריות

בל ."?נן·אדםהיית,"היכןברזמאןמופיעהיהודיםהשמדתבדשא

ומזבלתאחרים,יהודיםעםיחדנלכדת,אילזנההיהזדיה.אילזנהעלמספר

זה,מסעעלקוראיםשאבדשעהריכוז.למחנהסגורהמשאבמכונית

הנהגים,שנינלכ.דהעליוניםהמפקדיםאתמאשיםאיבדבלכילנד,מתברר

האנושי.הצלםאתאיבדוהםאףשלה,ליעדהמכוניתאתהמובילים

דחוקיםהמכוניתנתזךעומדיםלהשמדההמיועדיםשהקרבנותנשעה

ניניהםהנהגיםמשוחחים-לנשימה,זאזזירמיםמזדן,ללאולחוצים,

שזניםשיריםהםמזמריםלסירוגיןהמכונית.שלזחסרזנזתיהמעלותיהעל

פעמיםמספרעוצריםזהםאוזנה,הדרךהזמן.אתלעצמםלקצרכדי

בזרגהמהודיםהגרמניים,הנהגיםשלנפשםשזזיזןלינם.אתלסעודכדי

הבהמיות.לעברחרוגההשמדה,במכונת

פילזקייט,לפניומדכאתהריכוזלמחנהאילרנהמגיעהבההסצינה,
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-נפש,חולהבספר,המופיעיםבהכרההנאציםכלכמדשהוא,המפק,ד
היחידהמוותהואאילונהשלמותהשבסיפור.השיאנקודתאוליהיא
הגרמניםויופי.גדולהבושישהמיתות,כךכלרבותברהספר,בכל

גרק,ד"רהסגן,הטראגיות.עלהעליבותבהןשרבהבמסיבותנהרגים

השופכיןומישופכין,בורלידצרכיואתעושההואכאשרנהרגלמשל,
מתיםשכולםשעהשירה.תוךמתההיהודיהאילונהבמרתו.אותרמכסים
כאשרלגאולה,נואשתצפיהתוךהמחנהכלמשתתק-לב,שםאיברואיש

"כלתפילתאתשרהוהיא ,לשירעליהמצורהפילזקייטשרה.לרנהאי
שלמהשקפתואנימסתייגתלומר,ישזר,בנקודההקאתרלית.הקדושים"

ציידשלהם,האבסורדיותבכלוהרצחהרדיפהאתלהבליטברצונובל.
נטייהאיןכיהודים,הקאתרלית.לדתבנטייההמקסימההאשהזמרתאת

ספרראתכתבבלאולם,הרצח.ממעשילהסתייגעל-מנתלנודרושהזו
גרמנישלהשקפהנקודתומתוך-היהודיםלמעןולאהגרמניםלמען

נקודתמתוךלצאתממנולדורשיכוליםאבראיןגםממילאקאתרלי.

היהודית.ההשקפה

 , 1917יליד .נוחרבמלואעדייןהעומדפורה,סופרהואבלנויךהיי

שבקבוצתהבולטיםהסופריםאחדהיההואהעולם.מלחמתאחרלפרסםהחל
נתפרסמוהשניםמשךלה.ומחוצהבגרמניהתהודהמידמצאהכתיבתו . 47

רומאנים,סיפורים,בעיקרכתבהואספרים.ואףספרראיןמאמריםעליו

השק·לעיקרינרגעהענייןכאשרחריף,פרלמסןהואבלומסרת.תסכיתים,

שלהקאתרלירתשמאלני.והוא ;קאתרליהואציינתי,שכברכפיפרתיר.
שפתיים,רמסחיצונייםטקסיםשעיקרהפורמאליסטית,אמונהאינהבל

הפרובלמטיקההאדם.שלאופיואתהמעצבתפנימית,אמונהאםכי

רחצי"בתשע"ביליארדלמשלכךמיצירותיו,בהרבהבולטתהקאתרלית

בתשעב"ביליארדלעברית.תורגםאשר ) 3 ) 1963 (ו"המרקירן" ) 2 ) 1959 (

הכבשעלמדברהסופרסמלי.לכרשלרעטובביןהמאבקלובשרחצי"
ואתהסרבליםאתהרע,ואתהטובאתלסמלבאיםאלהשניהשור.רעל

בדימוייםהטמאים.ואתהטהוריםאתהזוממים,ואתהתמימיםאתהמענים,

סיפרוהואוחצי"בתשע"ביליארדכולו.הספרלארוךבלמשתמשאלה
הכ-נצררתבנריאיברהספרדורות.שלרשהמשךמשפחה,שלתולדותיה

איברהנושאיםביןהגישורלענין,מעבידקופץהתיאורהמסורתית.רוניקה

העם,כתולדותהןהמשפחהתולדותרעיונית.קירבהאלאהזמןהמשכיות
במקצועו)(אדריכלהמשפחהאבישלהחייםעבודתחליפות.והרסבניין
עםהמינזרכמרימזדהיםלשלטוןהנאציםבעלותאדיר.מינזרבניידהוא

למעןהופךהאבשבנההמינזרבנעשה.לבבכלותומכיםהחדשה,הרוח
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מוצאחראהנסיגה,בזמןבצבא,זיררתר zבוהמושחתת.גרמניהסמלהבן
נקםפעולת-רב-הרושםהבנייןאתעוזריוחברעםלפוצץאפשרות
מתחילהמלחמה,לאחרשניםבניה.אתהטורפתאבותיובארץסמלית
השיקום.בעבודתשרבהנכד

חירם.שלבגרמניהגםטמוןהרעשזרעקורנות,לעיתיםמדגישהסופר
לעמודיהפכוהנאציזם,בתקופתמפתחעמדותבעלישהיורבים,אנשים
איןשעדייןהחדשים,שהפוליטיקאיםאלאער,דולאהרפובליקה.שלתורך
בדרךלקרואזוהשקפתואתממחישבליותר.טוביםאינםעבר,להם

אשה"הכבשים",מןאחתהמשפחה,אם :עצמההעלילהבמהלךמיוחדת,
מבליברבים,דעותיהאתמשמיעהורתיעה,ויתורללאבעקרונותיההדבקה

בעיקרלחולי-רוח,למוסדארתהמכניסיםהמלחמהבזמןבסינרן.התחיזz.ברת
השניםבמשךהשלטונות.עםתסתבךשלאעצמה,בפניעליהלשמורכדי
להשלטתאחראיהיהאשרבאדם,ולירותורבהלהשיג :אחדרעיוןבהבשל

מפרוש,איברהעלילה,מתרחשתבההעיר,(שםבעיר.ההיטלריסטיהטרור
שניםבל).שלמגוריוומקרםהולדתועירקלן,שלנרפהבהניכראך

בארנקה.חבריכשאקדח-המוסדמןמשתחררתהאםהמלחמהלאחר
באחדדווקאאלאבחיים,עדייןשהואהגםאדם,נאותרלא-יורהוהיא

שכברהעברמןיותרמסוכניםעתהלההנראיםהחדשים,השלטוןמאנשי
מעמדתו.בטל

בית-ספררילדיאתהרואההבן,הדברים.בשוליקיימתהיהודיתהבעיה
(אמנםנרדף.כן,רעליהודי,הואילדאותרהאם-שואלבחבר,מתעללים

לתחנתללכתמבקשתהמשפחהאם .)"שבכ"אםכייהודי,איברהחבר
אפיזודותהןאלהאךיזרע.בלתיליעדהיהודיםעםיחדולהישלחהרכבת
בודדות.

המרבעתההשקפהאתלקבללנרשקשהלינראהוכישראלים,כיהודים
אנואחת.לקלחתהקטנים,עםהגדוליםהחוטאים,כלאתהמטילהבספר,
שלאחרבגרמניההצבועיםהפוליטיקאיםשרביםלבל,להאמיןמוכנים

שהזדהופוליטיקאיםעםאחדדיןאותםלזרןיכוליםאנואיןאךהמלחמה,
כיולציין,לחזוררוצהאניאי-הבנה,למנועכדיהנאצית.התנועהעם

לאכלומר, , 1959בשנתלראשונהלאוריצאוחצי"בתשע"ביליארד
בר.תרמךבלאשרבראנדט,רריליהקאנצלרשלשלטונועלכאןמדובר

לאחרחדשותדרכיםאחרלגששהחלוגרמניהואמניסופריכאשר
דרשםתחתשבהםהרובעמדבמלחמה,מולדתםשלהנוראההמפלה

אזניקשררביםסופריםהשלישי.הרייךשלהטרורושלטוןהמלחמה
דרכישניקשרמהםהיו ;מוסריותמסקנותלהוציאהעבר,עםלהתמודד
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לאאשרחדשדרוקם ;היםאלרביםמיםזומרכברבינתייםתשרנה.
הואבלהיינריד ;אותרמטרידיםאינםשרבאבותיווחטאייוסףאתידע

הזרועה,בצלכולועדייןעומדאשרבגרמניה,המעטיםהסרפדיםאחדנירם
שמרביתאומרת,זאתאיןברואים.ימיםאותםאלושרבשרבחרזווהוא

בן·היית,"היכןהואמלחמהורמאןהמלחמה.רקעעלנכתבהיצירתו
 ) 4 "· ••לספאתבראאם"הלך,הסיפוריםבקובץ ;הזכרנושכבר " 1אדם

מידשבאוהטרטאליתההתמוטטותימיעלוסיפוריםמלחמהסיפורייש
 ;מלחמה""סיפורישנקראמהאינןברובןבלשליצירותיושאראחריה.

נמצאיםאחריהשלוהימיםהמלחמהתקופתההיטלריסטי,המשטראך
רתםוהתפתחאופייםעלהשלכותלהםויש ,בלמספריספרכלברקע
כמהעלמספר ) 5 ) 1954 (שומר"ללא"ביתהררמאןלמשל,הגיבורים.של

עלזכררנרתכדיתוך-בחלקןשנפלוהעלוביםוהחייםמלחמהאלמנות
"ולאבררמאןהתוחלת.חסרההורהניצניאתבהכרחבקוברשטמךהעבר

להרסוכסיבהקשה,כטראומההמלחמהנזכרת ) 6 ) 1953 (מילה"אףהגה

הררמאןגםהספר.במרכזהעומדיםרהאשההגברשלוהנפשיהכלכלי

הוא·בררמאניםהעבר.אתבאובמעלהלעברית,תורגםאשר"המוקיון",
בתקופתאשראנשיםהסרפד,שלגילובניהםהגיבוריםבלשלשונים

"המוקיון",גיבורלחזית.זגזייסרשלהםהעשריםבשנותהיוהמלחמה
לזעתרנשאללאהמלחמה,בזמןילדהיההואיותר.צעירהואשניר,הנס

וחייועתידוהרייל,דעדייןשהיהלמורתאולםבה.נלחםשלאוכמרבן
הירתםבשלהתהווההרריולביןביברהעמוקהקרעימים.באותםנהרסו
הרייך.שלאחרבימיםומושחתיםוצבועיםהדיירבימינלהביםנאצים

הנאציהמשטרבזמן"להסתדר"שדיעוהנבלים ,בלשלספריוכבכל
והגיעוהרייךמפלתאחר"להסתדר"ידעואשראלהגםהםבר,ותמכו

אינםהאמיתייםהפושעיםלכסף.לכוח,לעמדה,ומרת,למשרותבשנית
התמטיקהנשברים.-והמוסרייםהטוביםהאנשיםעונשם.עלבאים

קרריהשוניםלגיבוריוגם ;השניםבמשךנשתנתהלאבלשלהיסודית

הםבההחברהכנגדאחרת,ארזרבצררהמתמרדים,הםדבררכםקירבה,

גםהןדרמותהצביעות.היאבההשולטההיכרסימןאשרחברהחיים,

ואתבלהיינרידאתשפגשמיאותן.אוהביםבלשלגיבוריואשרהנשים
לכלראשונההשראהששימשההאשהאתלחפשירחיקלאאנמריאשתו

אותרמצילהומתארכמספרבלשלכשרונורקהללו.הנשיםומרירת
שוניםהםוהעלילההרקעאןזהה,תמטיקהאמנםלספריויתר.מחזרות

החייבהמוקיון :בספרותמקובלדימויבלבחרב"מרקירן"ליצירה.מיצירה
המסכהמאחוריהמסתתרהפנטומימהאיש ;שבררליבוכאשרלשעשע
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עלחולםאינובלשלהמוקיוןחסרונותיו.אתכבראי,לקהל,ומראה
שאינובכךסיפוקמוצאאפילוהואהגדולה.וההצלחהוהפירסוםהתהילה
לבטאלונוחכךכיזהבמדיוםבחדפשוטהוא .המקובלבמובןמצליח

הנוסחמוקיון".של"השקפותיוקרויבמקוררהספרואכןהשקפותיו.את
אתולאההשקפותאתלהדגישביקשהסופראך"המוקיון",קרויהעברי
ההתבשמותהנרקיסיות,מןמאוםשנירבהנסבראיןהמוקיונית.ההוויה

הדרושותתכונות-הקהלשללטעמווהמחושבתהקרהוהחתירההעצמית
יצורהואבלהיינריךשלהמוקיוןהאםהיאאחרתשאלהמצליח.לשחקן

הבמה.קרשיעליסתובבזהמסוגשאדםבכללייתכןהאם ;מציאותי
הקאתן·לפרובלמטיקהנרחבמקוםהוקצהמוקיון"שלב"השקפותיו

באהואובשלהקאתולית,אהובתואך ;קאתוליאינוהסיפורגיבורלית.
זהבספרופנהבלההשפעה.רביהשליטיםהקאתולייםהחוגיםעםבמגע

הקאתן·והחוגיםהבירהלנוןמספריו,לרביםרקעהמשמשתקלן,העירמן
ניתןהקאתוליתבצמרתדמויותכמהכיטוענים,דברמבינישבה.ליים

הקאתוליתהדתכנגדיצאבלכישטענו,היוהספרהופעתעםלזהות.
הסתאבותםכנגדהקאתולי,המימסדנגדיצאבלמזה.מוטעהדבראיןוהרי

נרגעהענייןאשרדתי,כאדםזאתעשהוהואהמנהיגים.שלוצביעותם
שלו.הנפשבציפור
לו.החשובותבבעיותעמדהמנקיטתנרתעראינובתקופתוחיבל

הליריותמןישבנפשו.רומאנטיקןהריהושבכתיבתו,הריאליזםכלעם
בספריוהשליליותהדמויותרקוסובלים.רגשנייםגיבוריובספריו.ז 1רהעדינו

באהבו-שבלא·איכפתיות.לציניזםמגיעדתהמרכזיות)הדמויותאינן(שהן
האסכולהמןרומאנטיקניםהםגיבוריוביותרהאינטימייםוביחסיהםתיחם

שושנים,גניכאןאין ;מודרנייםהםהחיצונייםהאביזריםכלומר,הישנה.
הםזולים.מלוןבבתילניםהאוהביםתהילה.עטוריוגיבוריםסרנדות
אתהורסתהדלותלעיתיםהמפות.עלכתמיםעםדלותבמסעדותאוכלים
כתפי·אהבהכלומר,רומאנטית,אהבההיאאהבתםאךהמשותפים.חייהם
האהבהאףהיאכזאתוהיטהרות.התעלותלידיהמביאהכיישותשתה
יכולשאינומשוםנהדסשנירוהנס ;ב"מוקיון"ומרישנירהנסשבין
והסביבה.החברהשלהמוסכמותלכלבניגודשהיאאהבתועללהגן

לתוכן.הולםביט·יימצועצע,בלתיבהיר,הואבלשלסגנונו
ב"משא",שפירסמתימאמרמתוךמשפטיםבכמהלסייםלעצמיארשה

עלשנתפרסםהראשוןהמאמרוהוא , 1963שנתלינוארוחמישהבעשרים
 :העבריתבשפהבלהיינריך

 ).א.ג-המאמרכתיבת(בעתוחמשארבעיםבןנירםבל,"היינריך
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ומחוצהמולדתובגבולותבירתו,האהודהגרמניהסופראוליהוא

רבותלשפותתורגמוהם ;במזרחוגםבמערבנקראיםספריולה.

פעמיםבשמוקראוגרמניים.רקלאשונים,ספרותייםלפרסיםוזכו

הגרמניהסופריהיהשחראמאודוייתכןנובל,לפרסכמועמדאחדות

והנידוי."החרםתקופתבתוםזהבפרסשיזכההראשון

 1972ארקטרבד,

עוותה

1. Heinrich Boll: Wo warst du, Adam ?, 1951. 
2. Heinrich Boll: Billard um halb zehn, 1959. 
3. Heinrich Boll: Ansichten eines Clowns, 1963. 
4. Heinrich Boll: Wanderer, kommst du nach Spa ... , 1950. 
5. Heinrich Boll: Haus ohne Htiter, 1954. 
6. Heinrich Boll: Und sagte kein einziges Wort, 1953. 
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 ?השחורהמהטבחיתמפחדמי

שהוארגילהאחדבהירבברקוהקיץגואסשגינתולחשובנירםמקובל
כלפשטניהענייןהיהלאזבושללאמיתרמפרדסם.לסרפדלילהביןנעשה

הושעושהגמדלילה,ביןמחבוראתפיוסםהפח"ש"תרףהוא,הנברןכך.
קלאסיתומרכות,מקובלתספרותיתלזמרתשניםמספותוךהפךארסקו
"תוףאולםלארסקו).ביחסאבסורדיהוא"קלאסי"המינוחכי(אםכמעט
זוכראתהחלגואסגואס.גינתושלהביכוריםיצירתהיהלאהפח"

בלב.דמצומצםקרואיםחרגלרהיקבראשוקצרים,ומחזרתשיריםבכתיבת
 ,) 1 ) 1957 ( 11ברפלרעדדקרתעשו"ערד :המחזרתמןכמהשמרתאצייד

ושתיים"שלרשים ,) 3 ) 1957 (המים""גאות ,) 2 ) 1957 (הרעים""הטבחים
המפחידיםהדימוייםלעולםשייכיםהרעיםהטבחיםאגב, .) 4 ) 1958 (שיניים"

אימההזורההשחורה,הטבחיתעומדת ) 5הפח""תוףבוקע ;גואסשל
הפח","תוףהאפיהורמאןפיוסרםעםדקנאמרו,ארסקו.שלבלינוופחד

בלשהיינויךשניםרזההרחב.בקהלגואסגינתושלשמרנודע ,-1959ב
לגבולותמחוץגרמניהסופרימביןביותרהדיועיםהשמותהםגואסוגינתו
אוצם.

העירילידהיותרעובדת . 1927בשנתדנציג,בעירנולדגואסגינתו
ביציותדנציגהעידשלמקומהכתיבתו.עלמכריעבאופןהשפיעהדנציג,
גיבוריובל.היינויךביציותקלןהעידשללמקומהשררהגואסגינתו

ילדותםימיאתבעירמבליםהםדנציג.העידילידיהםגואסשלהעיקריים
גואס,הדייך.והתמוטטותחשביההעולםמלחמתסוףעםממנהומגרושים

אופיהאתמדגישגםגרמני·פרלני,ממוצאעצמושהואלהדגישהאוהב
המשטרשבאעדזהלצדזהבהחיושוניםעמיםאשוהעיד,שלהמיוחד
והיהודים.הקאשרביםוהפולנים,הגרמנים ;זהכנגדזהרהעמידםהנאצי
בספריםמציבהסרפדער.דקיימתאינהגואסשלילדותוימישלדנציג
שאינולעולםמצבה ,) 7כלב""שנות ) 6ועכבו""חתולהפח","תוףכגרן
ונציג,החופשיתהעידאתלהכירהספיקועדייןאשואנשיםער.דקיים

העיד.שללהפליאמדרייקתמפהלשחזראפשרהפח""תוףלפיכיטוענים
יצרוהואמאצוט,אוסקאוהפח","תוףשלגיבורו :פאואדרכסזהוהוי
ילדקומתלארסקאומתכונותיו.בכמהלפקפקעלולהאנליטיהשכלאשו
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ארסקארשלוצרנו(אילגדול.מסרבבפשטות,שחרא,משום-שלריזzבן

בירתו).חריפהחברתיתביקרותחראהמבוגריםלעולםולהיכנסלגדול

לארסקארלרישבלב,דהרצוןנברחנקבעהאשרהזעירה,קרמתןמלבד

ושיותר-צעקתומפח,עשויתוף-צעצועעלמתופףחראמוזרה.תכרנהערד

ממשיתעירשלברחרברתיהלרמהלןזהארסקאררהבהזכוכית.מרסקת

(לאכזר.בפלאסטירתלתארההצליחלאגראסלפניאישאשרעירמא,ד

ומשפחתו,ארסקארחייביםהמלחמהתרםעם :בדנציגמתרחשתהעלילהכל

המערבית).לגרמניההעירמןלצאתשלהם,הפאספררטלפיגרמנים

גםחראוחדשן,למהפכןהנחשבגראס,שגינתוהואאחרפאראדרכס

הפח""תוףכגרןררמאניםועשירה.אורכהספרותיתמסרותשלממשיכה

נציגהאשרמסרותהגרמני,האפיהררמאןלמסורתשייכיםכלב"ו"שנרת

אגב,מאן.תומאסהיההעשריםהמאהשלהראשונהבמחציתהבולט

השפעתאתומצייןדבלין,אלפרדאתהרוחנייםאבותיוביןמרנהגראס

כתיבתו.על ) Bאלכסנדר"ככר"ברליןהרומאן

 ;נדירהשליטהבשפהשולטחראהצורה.אמןבוודאי,חרא,גראס

מאמץכלללאלסופרלובארכאילולהםקולחיםהארוכיםהמשפטים

זה,אחרזהלהםמתחרזיםכאחדוהמשכנעיםהמדהימיםהתיאורים ;מצידו

מוזרים,-גראסשלנושאיוואילוקושי.כלבכןאיןכאילוזה,בצדזה

הגמדארסקאר .אחרפרסרכלכמעטמכשיליםהיו-מבחילים,מתמיהים,

השחורהשטניהכלבמחלקה,יואכיםשלהענקיתהגרוןפיקתהמתופף,

ריקבוןבגהינרם,שלוהקאריירהאתומסייםהפיהררשללרשותוהמגיע

_כנושאיםראשון,במבטנראים,אינםאלהכל-שבלולשטרוש,שלשיגיר

להשתמשאפשרכיצדהיאתמיהה /כןעליתירהבמיוח.דמבטיחים

מאתגרהרחוקהמאר,דממשיתתקופהלשחזרעל-מנתהללובאובייקטים

להעלותגראסגינתומצליחזאתרכבלבלבדןמעטותשניםעשרותמרחק

 ;הכלכליהנסאתההתמוטטות,אתהמלחמה,אתהנאצית,התקופהאת

בספריושרביםפרטיםהריאליה.אתמציירחראפנטאסטייםבאמצעים

סמוךליניקריאתם.אתשסייםלאחרארוכהשעהעודהקוראאתרודפים

אמרמאצראט,אגנסשלמרתהפרשתאתלמשל,שקרא,מיכיובטוח,

לאחרשומן.נוטפיסרדיניםמאכילתמהזמןעודסולדיהאאוסקאר,של

אצלהבאתורואתלבטלהקרואעשוי ) 9מקומית"ב"הרדמהקריאה

מאגירתבתכונותניחןשחוררועיםשכלבהעובדהשלו.השינייםרופא

לתרץשאיןרביםכלביםכברמכיריםאנו :חדשהכל-כןלאאוליהיא

דוקטורשלבמעבדתוהמופיעהשחורהפודלכמרהראציו,בדרןמהותםאת

לעומתקומר.מיצחקעלבונואתהנוקםבלקהחוצותכלבוכמופאוסטרס
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דחליליםהם-הזלוףאמזל-בראוכזל-הרמןאדישלהדחליליםזאת,
הציפורים.כלאתכיוםגםלהפחידהעלולים

מתארהואאדירים.ומאורעותגדוליםאנשיםמתאראינוגראסגינתו
האנטי·גראסבסאטירה.שלוהדרןזוהימבחיל.בעולםעלוביםאנשים
שעלואימתנייםכיצוריםהחרמותהחולצותבעליאתמתאראינונאצי

היאאןקיימת,אמנםהאימההארץ.עלחיתיתםאתומפיליםהשאולמן
וגבורתם.כוחםעוצםולאהנאציםשלידםאזלתילידתאימפרסונאלית,

(אמנםאוסקאר.שלאביומאצארט,שלמותופרשתהיאלכןדוגמה
הרייכס·מאצארטאמו,שלהחוקיבעלהמאצארט,לאכיטוען,אוסקאר
ובןאהובההפולני,ברונסקייאןאםכי-מולידו,אביוהואדויטשה

למפלגהההשתייכותהופכתלדנציג,הרוסיםנכנסיםכאשראמו).שלדודה
לביתו,נכנסיםהרוסייםהחייליםכאשרלסכנה.מיתרוןבבת-אחתהנאצית

הקרס,צלבסיכתאתלהעליםיותרטובהדרךמאצארטלומוצאלא
הסיכה,אתלפתוחלכןקודםטרחשאוסקארמכיווןאותה.לבלועמאשר
ומגוחכת.עלובהמיתהמתהוא-ייסורים,תוךמאצארטנחנק

תיאוריותעלשוררתאי-אילומוצאיםאנוהפח""תוףשלמתחילתו
אתשהפסיקהגבנון,בעלהמכוערהגמדמאצראט,אוסקאראמנותיות.

לכתובהחליטארסקארנפש.לחולימחסהבביתנמצאשלוש,בגילגידולו
הוארעתהרבדיו,בעט"תמים",בניירהצטיידכןלשםתולדותיו.את

 :לכתובעליוכיצדמהרהר
בצעדיהאנדרלמוסיהוליצורבאמצעיתו,סיפורלהתחיל"אפשר

כלאתלהשמיטמודרניים,להיותאפשרואחורה.קדימהאמיצה
אחרלמישהולתתארמכן,לאחרולהכריזוהמרחקיםהזמנים
אפשרוהזמן.החללבעייתנפתרההאפס,בשעתהנה,שהנהלהכריז,

ורמאןלכתובבכללאי-אפשרכיוםכיבהתחלה,מידלהכריזגם
האפשרי.האחרוןהררמאניםככותבאחר-כןלהופיעכדי---
 :מלכתחילהמצהיריםאםוצנוע,טוברושםמתקבלכילי,נאמראף
מפניאינדיביד.ואליסטים,עודשאיןמשוםורמאן,גיבוריעודאיד

אדםשכלמשוםבוד,דהואשהאדם,משוםאבדהשהאינדיבידואליות
מהווהוהואאינדיבידואלית,לבדידותזכותללאשווה,במידהבודד
---וגיבורים.שםחסרברדדחמרן
שם.חסרחמ.רןולאגיבור,בהחלטהואכשלעצמואוסקר,קובעאולם,

מוזריםיצוריםהםוגיבוריוביודעין,מדמויותיומסתייגרגראסמאחר

להשמיעהואיכול-המחבר,עםלזהותםיכולאינושאישעדוחורגים
הדבר,דרמהזאתבכלעמדה.לנקוטשיצטרךמבלירבה,בנוחיותדעות
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משהקפותיוכמההסטאירהבדרןלהביעכדיבהםישהללוהקטעיםכי

כיגראס,טועןפרטיתבשיחהאגב,מבקריה.רעלהספרותעלגראסשל

כמרבןזרנכרנה.בצררהיצירתואתלהעריךתמידמסרגלאינועצמוהסופר

מבקריםעלמקובלתהיאשבדרן·כללאלאחידוש,עמהשאיןהשקפה

סופריםקבוצת ," 47קברצה 11לבקשרצפההבעיהסופרים.עלרלאר·דררקא

רודנוהנסשלהמדריכהאישיותוסביב 47בשנתנתלכדהאשרגרמניים

לקריאתלהאזןיבשנה,אחתפעםלהתכנסהואהקבוצהנוהגוינטר.

שנקראו.ביצירותכןאחרולדוןרמשרררים,סופריםמפיחדשותיצירות

לסנדלחייבהואלהשתתף.ושרתעצמולסופראיןהיצירהעלבוויכוח

כיבאומרוהשיטה,אתמצדיקגראסעליו.שנאמרמהכלאתבשקט

במיליםולאעצמה,ביצירהלומרשברצונומהכלאתלהביעחייבהסופר

למןלקבוצהשרדהאשרהיאהיאהביקורתחריפותלמעשה,היצירה.על

אןשנקראהיצירהבכלשדניםהואוחרק-עתהועדהראשוניםימיה

והשוואות.הקבלותלמשוךמבלילעצמה,ביחסורק

מאשריותרבהםשקרואיםנדירים,ספריםלאותםשייוהפח""תוף

חדשים,תכניםחדשים,אספקטיםמתגליםהמחודשתהקריאהעםאחת.פעם

הלשוניהעושרמדהיםהספרעםראשונהבפגישהמדיחדשים.רבדים

בכורנרתירלפשפשמתחיליםאנומכןלאחררקהתיאור.שלהאפיוהרוחב

לגיבוריחסשיבריאחריוגוררבספרמחודששעיוןדומניהסרפד.של

לגילבהגיעולגדול,הואמרצונוחדל,ארסקארמאצראט.אוסקארהמרכזי,

ראשוןבגוףהסיפוראתמספרהואהרילפחות.טוען,הואכןשלוש.

אינואוסקארהשניםבמשךדבריו.עללהשיגארלערערשיבואמיואין

הואכילנר,נדמהתחילהחטוטרת.מצמחהואזאתלערמת ;לגובהגדל

מתאראותוהעולםדווקאכילנו,ונדמהישכןאחרבחילה.המעורריצרו

רוצהאינוהוא :לגדולרוצהאינוארסקארהמבחיל.הואהואאוסקאר,

לנומספרהואלחלוטיןמקריתבלתיובדרןהמבוגרים.לעולםלהיכנס

ביותר,חשובותעובדותכמההספרשלהראשוניםהעמודיםכשלרשתכבר

ההתחלהעםמידשבו.ז.ומהותיתתכונהלגביהשלכותכדיבהןשיש

שבעאוסקאררוח.לחולימחסהבביתנמצאאוסקארכילומדים,אנו

אנוהספרשלבסיומולו.מעניקהזהבמקוםשהשהייההביטחוןמןרצון

עומדוהואהשלושיםהולדתויוםאתארסקארחגגשבינתייםשומעים.

אימהעליומפילהמוגנים,לכתליםמחוץוהעתיד-בקרובלהשתחרר

מפחיהדשחיתההשחורה,הטבחיתשלפרצופהאליומציץנחרץופח.ד

הטבחיתפה"האם :שריםהקטניםהילדיםהיואזילדותו.בימיערדאותו

פההאםביותר.האשםואתהאשםואתהאשםאתהכבכנכן, ?השחורה
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סברוהדברים,מאחוריזרשלפניהריחפותמיד "· ..השחורההטבחית
הפוערתמאחוריכמרכביכולהתמימיםהילדיםמשחקימאחורי ,ארארסק

אנהסבתואצלרקמוצאהואהשחורההאימהבפנימפלטביהודים.
בררנסקי.אנהסבתאשלהחצאיותלארבעתמתחתדיוק,ביתר ;בר.ונסקי
בררנסקיאנהסבתאאתארסקארמגדירהספרשלהאחרוניםבעמודים
תקבלנרכימבקשהוא ;מבטחיםשלכהרהשחורה,הטבחיתשלכהיפוכה

החיים.ומןהפחדמןמרגועימצאשםשלה,לחצאיותמתחתאלשרב
מוזכראחרמיבטחיםמקוםרעודרוח,לחוליהמחסהביתהסבתא,חצאיות
זההיה :הדברלוניתןולאלהישאר,אוסקארביקששםהספר,במשך
להיקבררצהארסקארארסקאר.שלאמרמאצראט,אגנסשלהלוויהבשעת

עללשבתרצהארסקארשבבטנה.המתוהעובראמרעםאמר,עםיחד
האדמה.מעטהתחתלהרקבממנו.לצאתולאלקבר,להיכנסהמתים,ארון

כלעםהספר,שלהשלישיבעמודכברמופיעהבררנסקיאנההסבתה
מיפלטהמוצאהואאוסקארלאשעהבאותהאמנםשלה.החצאיותארבע
שללהופעתההסברגםישקוליצ'ק.יוסףהסבאאלאלחצאיות,מתחת
אישיתאר"בל :אוסקאראומרכךהלוא ;הספרשלבתחילתוהסבתה

מחציתעללפחותלחשובמספקת,במידהסבלנותלואיןאםהוא,חייואת
משמערתואשרמשפט,העצמי".קיומולרישוםיגשבטרםאבותיואבות
אחורהפונהגראסשהריבספק.מוטלתאינהגראסשלכתיבתולגבי

הנציונאל·התקופהלפיההווהשלהפגמיםאתשופטהואבכתיבתו.
למסורתצאצאהואהריהאמנותיהצדמןואילולו.שקדמהסוציאליסטית

שבכתיבתו.החידושיםכלעם-וענפה,אורכהכתיבה
אוסקארשלהסתייגותואתבהחלטמצדיקגראס,מתאראותוהעולם,

הנראה,כפיגראס.גינתושלהולדתומקרםונציג,העירחראהרקעהימנו.
כששוחחתירגילה.בשיחהלאגםהולדתו.עיראתלשכוחמסוגלגראסאיד

אליוהנשקףהמפרץמנוףהתלהבותואתהביעבחיפה,זההיהעמו,
ונציג."אתלימזכירהמפרץ·יםבעלתעירכל"הרי :הוסיףומידמחדרו.

רקקיימת-ערדקיימתאינהגראסשלילדותוימישלדנציגוהרי
הואאידכןהולדתו,מקוםאתשוכחאיברשגראסכפיבספריו.אשרדנציג
עובדהולאורבספריו,נכבדקיוםולזמןלמקרםגדל.בההתקופהאתשוכח

בכתיבתהמתחילאוסקארשלהאירונייםבדבריושרבלעייןלנרכדאיזר
ויכוחנטושעליהםוהזמן,החללעלמשפטיםלאותםכוונתיזכררנרת.

ובפיסול,בצירועסקגםגראסגינתוכילזכרו,ישלכךבהקשרהמבקרים.
פלאסטיות.שלרבהמידהמוצאיםאנוהאפיתובכתיבתד
למעלהמלמטההעולםאתהוראהלגדול,המסרבהגמדארסקאר,אם
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הריהתקופה,סמלהואוהעליבות,השפלותכלאתאלהבמבטיווחושף
עלהסופרעדתאתמשקףהואאף ) 1963 (כלב""שנותהררמאןשם

זה,בררמאןהמרכזיתהזמרתאינוהשחורהרועיםכלבהמתוארת.התקופה
משמשהואאךהפח"."תוףכמרבתיאוריםועשיראפירוחבבעלשהוא

המתחלפים,אדוניודרךלתוכו,סופגהואזאת,להנידמבלי ;לתקופהראי
כלבהואזהסמלישכלבבכך,גראסשלגדולתושרב,הזמן.רשעאת

יוחסין.שושלתבעלתלת·מימדי,כלבכלבירת,תכונותבעלמאר,דממשי
היה,נראהשלוהיוחסיןשושלתפיעל ;פרקרןהכלבהופיעתחילה

פרקרןפולנית.אררוסיתליטאית,זאבהחיתהאבירמצדשלושהסבתה
מאטדןרראלטרהנעראתמלווהחיתהסנטהסנטה,הכלבהשלאביההיה

מאטדן.רראלטרשלחברואמזל,אדיעלגםמגינהסנטההכלבהבשיטוטיו.
האראסאתהאראס.והשחורהגדולהרועיםכלבשלאמוהיאסנטה

ששררההידידותלמרותאמזל,אדיעלבפראותולהתנפללנבוחמלמדים
ואילויהודי,ממוצאהואשאדיל.ומרלמותרהכלב.לבידאדיבידתחילה
הפיהרר.שלכלבולהיותהנבחרנסיך,הכלבשלמולידראבירהואהאראס
גדולכבוד-הנערץהמנהיגלצדנסיומופיעבקולנועחדשותביומן
מכונההשטןכי"נסיו"לשםבהקשרלשכוחאידאגב, .כמוהומאין

ונסי,ךהחשכה.נסיואוהאופלנסיוהספרותיתבמסורתקרובותלעיתים

נסיך.נעלםהדיירלהתמוטטותבסמוךמשחרר.שחורהואהרועים,כלב
שחור.רועיםבכלבשיירומכן,לאחרהמוכחשותשמוערת,אי·אילויש

וראלטרמופיעהמלחמהלאחראךבביטחון,לדעתאיד 1בסירשלסופרמה
אדיקראבשעתופלוטו.לכלבוקוראמאטדןשחרר.כלבבלוריתמאטדן
האראס.בשםהדעותלכלנתקראשזהאףפלוטו,נסיךשללאביואמזל
אותה,הזכרנושכברלהאראס,אדיבידאינטרסיםהתנגש.דתארתהולאחר

"חזיר"נאצי",ומחרפוהאראס,שלבחצרולעיתיםמופיעמאטדןהיה
המורעל,הבשראתלהאראסהגישומינאצי"·"חזירשחור",קאתולי
-התתבמכרהמסייריםופלוט.ומאטדןמקום,מכל ?שאולאלישהורידו
פהבעלהזלוף,או 1בראוכסלאובראוכזל,ואוליברארקסל.שלקרקעי
שנים,לפניזהב.שיניהןבפיוהשינייםשכלמשוםהזהבפה 1הזהב
באגרופיםמסוייםטיפולבעקבותמפיו,אמזלאדישלשיניוכלנפל.ן

גראסגינתוכיווןשלו"גולדמרילכד"עלכתיבהבשעתהאם(אגב,קשים.
מןהרבהבושאידמבטהסה,הרמאןשלגולדמונדלעברמבודחמבט

רקלאהמלחמה,מןמזכרתלדעת,ישזאתמאטדן,לוואלטרגם )?החיבה
צליעההשמאלית,ברגלומעטצולעמאטדןוואלטראמזל.הזלרףלבראוקסל

הנקראשחורכלבשלבעליואתביותרהולמתאךכמעט,ניכרתשאינה
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במפעל.וכלברהאדוןמסייריםהמכרה,בעלהזמנתעל·פירכ,ןפלרטן..
משהראםכיפחם,ולאמלחולאמתכותלאמייצרשאיברמכרהזהר

הכלבאתלוקחברארקסלכאשרמתנגדאיברומאטדןבשם.לכנרתושאסרו
השמשאוראתיראהלאשרבפלוטו ;התחתוןהעולםלשומראות.ןוממנה
לו.יאהוכךנאהרכךלעולם,
חמששלמרביתםכיהרושם,להיווצראוליעלולכהעדהנאמרמן
 ;רועיםכלבישלשחורהבשושלתדניםכלב""שנותהרומאןעמודמאות

בעלאפי,ורמאןהואהתוף""פחכמוכלב","שנ.ותכן.הדבראיןאך
הספרסמלים.דמויות,תיאורים,נושאים,שלכמעטנדלהבלתיגודש

אלאשאינוהמכרהתיאורהואהלואמאיים,אפוקליפטיבחזוןמסתיים
ן.ומהאינואמזלאדי :חשובהנקודהעללהתעכבהמקוםגםכאןהגהינום.

עודוכןלמשל,בל,היינריךבספריהמופיעיםהיהודיםלדמויותוכלמכל
היהודיםרע.ר.ןאנדרש,אלפרדאייך,גינתוכגוןמודרנייםגרמניםסופרים
היאעצמםהגרמניםשלהמוסריתאשמתםפאסיביים.הםבלשלבספריו

הואאמזלאדיואילונושא.ולאאגש:הואהיהודי jבלאתהמעניינת
אמזלאדינולדכאשרביותר.פעילוהואכלב"ב"שנותמרכזיתדמות
(אדוארד)אדיגדולות.בלהקותנסווהןהציפורים,כלאתאימהאחזה
זוועההזורעיםדחלילים ;כמוהםהיוטרםאשרדחליליםלעצבהיהעתדי
במערכהנפלאשראביר, jכחוקנטבלאדוארדאגב,ציפור.כלבלב

היההראשונה,העולםלמלחמתהשלישיתבשנההבן,הולדתלפניחדשים
היהודי,המוצאאתישטפולארביםטבילהמיאך jבכנסיהקבועמבקר
דחלילים;מעצבהאלמנה,בןאדי,השלישי.הרייךשלהפארבימילאלבטח

שלידידושלהשחורהרועיםשכלבכשםהתקופה,סמלהםהדחלילים
אתהאדםלבנילהםמגישאמזלאדיהתקופה.סמלהואמאטדן,אדי,

לאשאםלמטה,מלמעלהבהכרחבהםמתבונןהוא jמערותבראיתמונתם
עםשלוהרציניתההתנגשותגםמכאן ;כדחליליםלעצבםהיהיכוללא

שללשיניומרעילהשאינההתנגשותבימים,משכברידידומאטדן,רראלטר
"חתולבנובלההמרכזיתהדמותמחלקה,יראכיםהואאחרמרזוגיבוראדי.

אתמוצאשיואכיםמשוםוזאת, jדנציגשלבגבולותיהכרלררעננו"
גראסחרזוונציגעלהשוניםבספריואגב,המלחמה.בימיעודמותר

כבדרךמוזכרתאחדבספרמרכזיתדמותהשרבים.גיבוריואתומזכיר

גם .יותרלמהימנההעלילההופכתכך jאחרבספרשוליתבדרךאגב
ליראכיםזה.ספררתיבטריקרבהבהצלחההשתמשלמשל,פארקנר,רריליאם
זהרעצמאיים.חייםלהניתנוכאילווירודת,העולהענקית,פיקהמהלקח
המכניעההחברה,אלאאינוהחתול jהחתולמןלהימלטהמנסההעכבר,

164 



ןהשחרוהמהטבחיתמפחדמי

צעיףכוךהואבחרוףהפיקה.אתלהסתירמנסהמחלקהיואכיםחויג.כל

בערבוביהשרביםחפציםצווארועלתולההואבקיץצווארו.עלצמושל

נעלים,שורכימסולסל,בקבוקיםפותחןקופסאות,פ.ותחן :משמחתבלתי

שהכללתלהניחישכסף.שרשותעלהקדושה,הבתולהשלמדליוןוכן

ומעריציםידדייםלגואסקנתהלאזותמוההבחברההקדושההבתולה

למעשיגבורה.במעשיהצעירמהלקחגןתבלטבמלחמהמסויימים.כחוגים

אותהאבירים.צלבהשגתהיאנפשומשאתברווה.מטרהשלוהגבורה

ולתמידאחתלהסתירכדיגוונו,עללתלותמבקשהואזהגבוההצטיינות

מפותחמסוייםגופניאבועודלמחלקהלוהיהאגב,הפיקה.חופתאת

מהלקחהמפק.דאשתבכיבושעצמהאתשהוכיחהתכונה :המידהעליתר

עומדיםאינםהישגיוכלאולםביותו.הגבוההעיטורהאבירים,בצלבזוכה

שמחלקההיוקרהחריגים.אוהבתאינההחברהנפש.הרדדפוול rהתוכנגדלו

דווקאמבקשהואלו.ניתנתאינההעיטור,השגתאתולעצמומבקש

מסוב,המנהללמ.דבהגימנסיה,אותהתלמידיבפניכבודכאווהלהופיע

מיפלטלוביקשמאצואטזאת.אוסקאולשאתמסוגלאינוהגדולומחלקה

בנעוריוהים.בחיקמיפלטלוביקשמהלקההאדמה.ובחיקסבתובחיק

בפעםלמחצה.שקועהמלחמהאביתשלסיפונהמעלבצלילה,התמחה

בקרקעאוליהמים.מןעולהאיברשובעליו,שוגזעיםאברכאשוהאחרונה,

ב"הודמההמרכזיתהדמותגםהחתול..רגםהעבנוגםבשלוםינוחוהים

ארבעים,כבןולהיסטוריה,לגרמניתמווהסטווש,מדנציג.מוצאהמקומית"

מקוםבלב.דוחוקרקעזהראולםונציג.בעירעלומיואתלעיתיםזוכו

החמישים.שנותמחציתשלגרמניההפעםההתותש.ות

מנהיגסטווטבקו,וחוקעבובאותושנתכנהסטווש,היהבשעתו

הפח".ב"תוףבהרחבהשכזה)(בתרומוזכרהואבדנציג.נעריםכנופית

הנערסטווטבקועלהזכוונותעםאחדבקנהעולהאינוהמבוגרסטווש

ארסקאו,הגמדעםההיכוותכוללסטווטבקו,שלמפעליוכלאוליאו-

צעיריםשהיוגיבוריםשלתורםהגיעעתה ?תעתועיםחזירןאלאהיולא

סטוושהחמישים.שנותשלבצעיריםהםבתווםלהאבקהמלחמהבימי

גואסקיצוניים.ממעשיםאותםלהניאתלמידיו,עםקשוליצורמנסה

ואותהואשיותדמוי.ותאותןעםמחזהגםכתבהואבנושא.והפןהפן

הפח""תוףשלעזהצבעוניותאותהמקומית"ב"הודמהאיןאןדילמה.

ואני-שחווהמאגיהאותהנראיןוגםועכבו".ר"חתולכלב"ר"שנות

ואציו·בתקופהכילישבורואףעלהרצינות,במלואבמינוחמשתמשת

ב~רתו.פופרלאויהואאיןכשלנרנאליסטית

נוגדזהבעולםהמתרחשמןהונהאבסורדי.עולםמתאוגואסגינתו
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רביםלאררעיםבתקופתנועדיםהיינולאהאםאולם,הישר.השכלאת
לקאנצלרלהתמנותיכולהיטלרברבעולם ?הישרהשכלאתהנרגיזם
 ;לגדוללסרבמאצואטארסקאויכול-לנאורההנחשבתבאומהולשלוט

נסיךהכלבאםוהגיוני.נכרןמעשההואלגדולשסיורנואלאער,דולא
הממציאהתקופהבגהינרם.מקומרלונאההפיהור,במחיצתרביםימיםבילה

אתמכרזןהואנאשראמזלאדיוצודקדחליל,נפניפניהריכוזמחנות
השוניםגיבוריומטרידיםספק,וללאזה.בניזוןשלוהעיצובכושר

נועדו.ולזאת-הקוראאתגואסשלוהמשונים
 1973יוני,

 nרערה

1. Gtinter Grass: Noch zehn Minuten bis Buffalo, 1957. 

2. Gtinter Grass: Hochwasser, 1957. 

4. Gtinter Grass : 32 Zahne, 1958. 

5. Gtinter Grass : Die Blechtrommel, 1959. 

6. Gtinter Grass: Katz und Maus, 1961. 

7. Gtinter Grass: Hundejahre, 1963. 

8. Alfred Doblin : Berlin Alexanderplatz, 1929. 

9. Gtinter Grass : Ortlich Betaubt, 1969. 
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מעיןהיאדיוק,ביתרבגרמניה.קיימתאינהפיליפסבורגהעיר
הסממניםכלבהישבאמת.הקיימותערים,עשרותשלאידיאה,התגלמות,

ברחובות,סואנתתנועה :המלחמהשלאחרמודרניתאירופאיתעירשל
לתוכולהתקבלאשרגבוהה,חברהשלחוג.ופלדה,מזכוכיתענקייםמיבנים
נאאל ;כמובןבזאת,יודהלאאישלכסף.ולמעשהלייחוסלהלכהזקוקים
אמנםפיליפסבררגכך.כלררלגאריתבפיליפסבררגהחברהכיתחשדו,

שלי·ותרהגבוהיםלצרכיובהודואגיםדואגיםאךמעט,פררבינצירנאלית
שירותעירוני,תיאטררןלפיליפסבררגלהישולאמנות.לתרבות :האדם
זמרתכוללתהטובההחברהפופולארי.ושבועוןיומיתעיתונות 1שידור

נשים,רופאאמנות,לחפציחנותבעלתמשכרים,לסמיםהמסורהמזדקנת
המצועצעשהמפתחפיליפסבררג,שלהלילהמועדוןוטלוויזיה.רדיואנשי
ההטפהבסיסמתדוגלהחברתית,לעליתהיכראותהואהמוצנעתלדלתו
מבליםבר"סבאסטיאן",למועדוןשמתקבלמיכליותר.נעליםלחיים

חייבהאמנותיות,הנטיותבעלותנערות-הברבחברתזמנםאתהחברים
להוסיףעךדישהצופית.ההשבעהאתהמזכירהרושם,רבתשברעהלהישבע

ברהנמצאיםוהאביזריםהריהוטהקדוש,סבאסטיאןשבמועדוןכ,ךעל
הנשים,ואילוקדושים.ומקומרתמכנסיותשרידיםממש,שלעתיקותרובם

מתוךערשותשהןמהערשותהןאףאסורה,ל"סבאסטיאן"שכניסתן
היאהריבבעלה,בוגדתלמשל,פרלקמן,הגברתכאשר :נעליםמניעים
מתקיימתכאשררגילה".בלתיבפנטאסיה"שנתברכהמש.רםרקזאתערשה
מפוקפקותאנקדוטותמספרבנראטד"רהנשיםורופאפרלקמן,בביתנשפיה

לביןבינובפיליפסבררג,החדשברימן,האנסמהרהרהמקצועיים,מבסירנותיו
 1גברותבנוכחותכךלדבראבלהזה,הנשיםר·רפאאתשהעריץ"ככל :עצמו
עלכזהנפשבשוויוןלדבריכלואםטהורות,מהאלה,היוזכרתמה

כולו!"שיסתחררלושגרמונושאים,
קיוםלהישאךהגיארגרפית,בגרמניהקיימתאינהפיליפסבררגהעיר

"נשואיםוראלזרמרטיןהגרמניהסופרשלבספר.ךביותרמשכנע
ספרואתפיוסם 1955בשנת . 1927ילידהוארואלזרמרטין .) 1בפיליסבררג"

הירכהכןלפניעודסיפורים.קובץ ,) 2הבית"מעל"אווירוןהראשון,
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הסיפוריםק.רבץלרדיו.תסכימיםרכתבבעיתונות,ורשימותסיפוריםופרסם
הררמאן.וראבפיליפסבררג""נשואים ." 47"קבוצתבפרסזכהשלוהראשון
מאזהסה.הרמןבפרסוזכה 1957בשנתנתפרסםהוא .וואלזרשלהראשון
בריש :במינומיוחדוואלזרשלסגנונומחזרת.דשניורמאןעודהסופרפרסם

דימוייםרמביאמוסיףהסופרנוריד.עלמתוארדברכלהאפית-הוחכרתמן
איואן ;המדוברבמההיטבלקוראלולהמחישעל-מנתיים iצפבלתי

ביסודותמפתיעיםהתיאורים ;רהחזוההשעמוםמןכלרםולאזוברחבות
דקה,ניה iאירמורגשתתכופותולעיתיםכאח.דרמדוייקיםצפוייםהבלתי
בבית-קפההיושביםאנשיםעלמקטעהלקוחמשפטלמשל,הנה,עדינה.
 :לרהטקיץיזםבצהרי

עלהומטלדגשלכעינועמו,יחדלקרחשלעינוזעהרשם"פה
ירכללאזהשמצבלעצמו,להבהירהכרחערדברראיוהיבשה

טוב".בכילהסתיים
הרי\tזהשרומאןמשרםבפיליפסבררג""נשואיםעללהתעכבבחרנו

העכשווית.בגרמניההטובההחברהעלסאטירהמובהקת,חברתיתסאטירה
"החברהלמשל,ולא,בפיליפסבררג""נשואיםקררישהספרמקרה,זהראיו

אנשיו,שבחייהיסודיהשקראתחושףוראלזרשכןבפיליפסבררג".הטובה
והתרמיתהצביעות 1השקרמן .בי.ותוהקטןהמשפחהבתאהמתחילהשקר
בהתאפקותזאתרכל ;הכלללגביהרסניותמסקנותמסיקהואהפרטשבחיי

 :מרואליססןגםהואוראלזרסאטיריקן,ככלהקלילה.האירוניהדרךרעל
ואחתאחתבכלטמרןהכיליוןוזרעמיסודה,רקובהמתארהראאותההחברה

מקורב.להכירןשלומדיםהדמויותמן
השכלהבעל , 24בןבוימו,האנסבתכלית.פשוטההספרעלילת

בעיצומומגיעלאמר,חרקיובלתייחדיבןמחיה,אמצעיחסראוניברסיטאית,
שבאמתחתומשרםזלפיליפסבורגדווקאמדועלפיליפסבורג.קיץשל

העיתרנרתאנשימחשוביאחדאל , iשלהפררפסררמאתחמימההמלצה
ארתהפולקמן,לאנהנימוסיןלכיקרוהאנססרוקרוב,מודעללאשבמ'\קם.

להתגלגלהענייניםמתחיליםואילןמכאןבאוניברסיטה.רופפתהיכרותהכיר
מיוםמקרם,מכלאו,בראשית,ימימששתנקבעכאילואשרבמסלול,
בלתיאךורצינית,למדיטובהבחורההיאאנהפיליפסבורג.שנבנתה
ההליכות,וקלתהדעתקלתהיפה,לאמהושנאההתנגדותמתוןמושכת.
פחות.עודמושכתצ.ורהלובשתעצמה,בתוךיותרערדאנהמסתגרת

שישים,כבתישבה"היאבבעל.תזכהלאלעולםשאנהלעצמו,אומרהאנס
למרותבלה,בתולההטבע,לצוובניגודוחרוצה,באי-נדחותקומה,זקופת

קבלת ;להפליאקצר-רואיהואהאנסמלבושיה".שלהמודרנייםהצבעים
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הגדרל,התעשייןפולקמן,בניתהמסנן,לפררלטרילו,שערנוהלבביתהפנים

אנה,שלבעלהיהאאחר,ולאהוא,הוא :עיניואתלפקוחחיתהחייבת

שלבעיצומוואכן,בו.תזנהלאשאנהסבור,הואשבטעותבעל,אותר

החלונותעלמצליףבשלגהמעורברהגשםמשתוללתהרוחנאשרחרוף,

מתקבלזהחברתימאורעבעקב,ןתהאירוסין.מסיבתמתקיימתוהדלתות,

הלילהלמועדוןגם ;העירשלהגבוהיםבחוגיםשררי-זכריותנחברהאנס

בינתייםשנאלצהבאנה,לכגרדמתחילוהוא ;מוזמןחראסבאסטיאך

החתונה.לפניערדנקצב,בהשנהגורפאאצלחוקיתבלתיהפלהלעברו

הפרקלביןלפיליפסבררג,האנסשלביאתועלהמספרהראשון,הפרקבין

שנימשתלביםבפיליפסבורג,האנסשלהשתרשותועלהמספרהאחרון,

הנשיםורפאשלוהמוצנעיםהציבורייםחייהםעלהמספריםאחרים,פרקים

שלרשיםבניאלררין,רד"רבנראטד"ראלררין.ד"ררע,ררן·הדיןבנראטד"ר

שביניהםהדמירן ;מזהזהבמהותםמארדשרביםוחמש,ושלרשיםושמרנה

אחדכלשלהנישואיןשבחייהיסודיהשקר :בלבדאחתבנקודהרקטמון

שלעתידועלמלאבביטחרןלהקישיכוליםאבראלהשנישלמגורלםמהם.

שקדמוהעמדהבעליהפיליפסבררגיםכלבעקבותבדיוקלצעודהעומדהאנס,

פניעצמואצלוניסב.רו,בהם,נתקליםשאנוו.אנשים,מןאחדכללו.

לושאידמסוגר,עגול,מסלוללאותוכפופיםנולםאך ;שרביםהםהדברים

אוהמרותעל-ידירקאפשריתמתוכו.ושהחריגההתחלה.לוואיןסוף

הכלכלי.החורבן

מחרייבהמודרנית,גרמניהתיארוהואשעניינוספר,קרואיםכשאבר

ביןהקשרמהר :אותנוהמעניינתהנקודהאחרשנחפשהואהמציאות

אתהמפעמתהפוליטיתהרוחמהי ;אתמולשלוגרמניהחירםשלגרמניה

נעימרת.בלתידעותנמהלסופרלוישזהנשטחגםהפרעל,רת.הדמרירת

קלאףברטרלדקלאף.נוטרלושליומנובאמצעותאלהדעותמבטאוחרא

קאריירה"."ערשהאיברהואברימן,האנסנמושלאשוליים.זמרתהוא

בתיאטררךכשרעומעמדמחזיקאיבראפילוחרא-הדברהואבהפרך

בעלהיותרלמר,רתשזאתכאן,להוסיףויש ;פיליפסבררגשלהעירוני

מרנןואיברמתפשראינוקלאףברטולדניטובה".ל"משפחהרבןהשכלה

פרלקמן,המהנדסנאשרברימן.האנסכמדשלא-זיעותיו,עללוותר

העיתונותשיורתאתלנהללהאנסמציעוטלוויזיה,לרדיוהחך,ןשתביתבעל

יכלהשאנהכ,ךעלמ·גחךהר'אגדותיו.עלאושרהאנסמתמלא-שלו

לימרדיר.בזמןהסוציאליסטיותדעותיובשלההצעה,אתיקבללאפןלחשוש

אתלפצרתנדי 1שלועלבתוקףלעמ.ןןשירכלועמדה,כסףלוישרני

ודיר·מבקרמשרתקלאףלמעןלהשיגמנסההואהחלוש,מצפרנוקול
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אלאלך,המוכתבאתלכתובמוכןאיברקלאףבכן.מצליחראינוטלוויזיה,
הנשארהאחרוןהמוצאלקרחות.איןולאמונה-ברמאמידשחראמהאת

האיבודחראאשתו,ועזיבתש,ןערממשרתפיטוריןלאחרקלאף,לברטרלד
מעורבים.רגשותמתוןבהםהקרואלהאנס,מורישחראיומנודפיאתלדעת.
מספרוחראחשמליתעםבתאונהרגלאיבדהוא-מרםנעלהיהקלאף

אינוגבוהה,פוליטיתלמועמדותעיניוהנושאהתיאטך,ןןמנהלשמעבידו,
במקרםארנסטאלינגראדהרגלאתאיבדשלאלקלאף,לו,לסלוחיכול

שלממניעיםבעיקרבהןמבקרשקלאףהפוליטיותהאסיפרתאחר.מכרבד
כאחת.ומסוכנתריקהדמגוגיהשלהסממניםכלבהןישעצמי,עינוי
אתשמכירמיכלבעיניחשודללא·רמנירתהמטיףהנלהב-מעצמוהנואם
גרמניה.שלעברה

אלררין.עררן-הזידע"ילנרמתאפשרתהפוליטייםלחייםאחרתהצצה
מפלגהמוגדר,מדינימצעכלבלימפלגהאחריםעםלייסדעומדאלררין
ורידואל .לוההולמיםהאינטרסיםעלבמיוחדלהגןאחדלכלמבטיחהאשר

השומןמפליעקבאוליכגבר,עצמולהוכיחהזדמנותבכלהשואףעצמו,
לדמותבזאת)להכיררוצהאינושהוא(למורתאותרהעושיםגופר,שעל

אהובותיומלידה.כשליטהכרח,כאישעצמולראותאוהבאלררידמגוחכת,
לאשאםפעם,אחרפעםזאתלולאשרחייבותהמסכניםבחדריהןהעלובות

היאאןמשתמש,איברעליון""אדםבמילהרקמיד.אותןעוזבהואכן,
דבר,שלנסופראמנם,המפותלת.נשמתובנבכישםאיספק,ללאנמצאת,
 :היסודיותחולשותיר.שתינשלדווקאבידיו,עתידואתהרוסאלררין

להורגהספיקאלררידאחרים.עלבעליונותווהשכנועהנשיםאחרהרדיפה
למיניהםהאלרריניםשארנילנר,ערבמיאןדרכים.בתאונתאח,דאדםרק

זיותרערדגדולנזקמביאיםאינם
הסרפדומןוהגדולים,הקטניםמשקריהמפיליפסנררג,הקוראנפרדןכן
ושרק.נחלללאזרעירהמתאר

 1963יולי,

 nרערה

1. Martin Walser: Ehen in Philippsburg 1957. 

2. Martin Walser: Ein Flugzeug iiber dem Haus, 1955. 
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הדתיתהסמכותלבידהחילוניתהסמכותביןהאיתניםהתנגשות
ןשמראל.שאולבסיפוריביותרהמרשימהבצורתהבתנ"ןמצטיירתהדתית
ככלילזרבפרשהמופיעהגדול,הרוחביהמנהיגשמואל,כילומר,קשה

תואנהשמואלמחפשפעםלאכיוהחשדמבצבץהשיטיןמבידהשלמות.
שמי ,לשאוללהזכירכדי jכלבעיניהמלךאתלהשפילכדיושאולעל

ליטולריכולהכרח,יתרוןאתבידיושומרעדייןישראל,עללמלךשמשחר
רואהאינוימיר,סוףעדשמואל,בה.אותרשזיכהכשםהסמכות,אתממנו
שלמצורתואחרלמלאשנרעדכמיאלא ,עצמונזכרתכמלןשאדלאת

מבשרולאהאלוהיםמןלובאשכוחו ,שמואלהואהלוא-ממנ,ןגדול
יאושהאחוזהמלךשלהליליביקורועלבתנ"ןשנשתמרהוהאגדהודם.
אשרזעמואתשמואל,שלנוקשותואתמדגישהשרבהאובבעלתאצל
גםממילאשנכנע.יריבעלשברהרחמיםחרסואת jבקברגםשכןלא
ולהלכילתמורותנתרןשמואל.עםלהתמודדותהמתאיםהאיששאולהיהלא

שאדלהיהמכן,לאחרעמוקיםחרטהרוחשיפורעזעםהתקפדתרוח,
חותכתהוכחהבעצמו,הבטוחהנוקשה,העקרונותאיששמואל,בעיני

אישיותספק,ללאשהיה,דו,דבימי .בכללהחיל,רניהשלטוןשלהידלקוצר
הנביאנתן-לחלוטיןשדנההמצבהיהכברמשאדל,חזקהיותרהרבה
נתןזאתעםיחדאןחטא,האחרוןזהכאשרלמלך,מוסרהטיףאמנם

המדינהבעניינישמואלכמרנרחבותסמכויותלעצמונטללאמעולם
פרשתהואחילוניומנהיגרוחנימנהיגשלאחרמפורסםמאבק .בכלל
ההערצהכלרעםהמעשה,סביבשנרקמההאגדההילתכלעםואחאב.אליהו

זומרתאליהושלדרישותיואיד-אליהושלבמינההמיוחדתלזמרתו
שמירתלמעןדתית,מלחמהנלחםאליהושמואל.שללדרישותיוכלל

לעצמודרשלאהואאבלומזיקות.זרותמהשפעותהצרופההאבותאמונת

 .שמואלזאתשעשהכפי-המלךכסאמעלבממלכה,הראשוןהמקדםאת
ההיס-שלהיחידזכרתאיברהללוהשוברתחושדי.דתשתיביןהמאבק

אחריםעמיםשלבתולדותיהםגםהתחוללהואשלנר.הקדומהטוריה
הואוסופריםהיסטוריוניםשלדמיונםאתשהלהיבסיפרואחודת.ודתות
שלהארכיבישוףא·בקט,ותומסמאנגליההשניהנויהמלךשלסיפורם
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האנשיםשלאופייםוחידתותהפוכות,פניםרבסיפורזהוקנטרבורי.

מקוםכאןישבכלל(אםפתרונה.עלבאהלאעדייןברהמעורבים

אחדלכלנלהביםמגיביםקמרהספרותואנשיהמדעאנשיביןלפיתולן).

והכריזהשלהאתעשתההקאתוליתהכנסיהובקט.הנוי-היריביםמשני

שללכבודואםספק-מרתואחרקצרהתקופהכקד,ןשבקטתומסעל

מלאהוהבנהביותר,לבבייםדווקאלאוהיוהאפיפיורעםשיחסיובקט,

חוזרתבלתיהזדמנותלנצלכדירקושמא-ביניהםחיתהשלאודאי

ואכןולתמי.דאחתלקחוללמדוהמתמרדאנגליהמלךהנויאתלנגח

חייו.בימיזאתלעש,ותהצליחשלאבמידההנויאתהכניעמקברובקט

חיתההארכיבישוףותומסהמלךהנויחיובהההיסטוריתהתקופה

עלהנורמניםהשתלטו 1066בשנתכידוע,ותמורות.אי-שקטשלתקופה

המתחהיהקייםעדיין ) 1133-1189 (השניהנוישלבזמנואנגליה.

בדורותרקהשליטים.הנורמניםלביןהנשלטיםהסכס,וניםבידוהמאבק

האתנייםוהחיכוכיםנולדבעםהנורמניתהאצולהנטמעהיותרמאוחרים

בעבר).צפוייםדבלתיחדשיםמריבהכרשאיאזנמצאוהעולם,(כדרךפסקו

זכההארכיבישוףשתומסהסכס·וניםהעםפשוטימצדהנלהבתהתמיכה

הנורמניםהכובשיםכלפיהעמוקההטינהמןבחלקהניזונהודאיבה

עלהתהלכושונותשאגדותאףברומני,היהבקטתומסאמנםהיהירים.

ולפני ;ספרותיותביצירותקי,ומןאתעדייןהממשיכותאגדותמוצאו,

 ;ובמותרותבפארחיהואבוריקנטרשלהארכיבישוףלכסבמינוישזכה

ואורחצניעותוהפגיןחייו,סגנוןאתלחלוטיןשינההואהמינוילאחראך

מדרכיוהןהאצולה,מדרכיהןכךכלשנבדלזה,חייםאורחסגפני.חיים

כיבהשקפתםהעםהמוניאתלחזקכדיבוהיהממילאהכמורה,ראשי

משלהם.אחדהיהנקרא,שהואכפימלונדון","תומסא·בקט,תומס

היה,בקטהתקופה.עלהעצוםהאישיכוחואתלהסבירשאין.כמובן,

כריסמ·"אישיותלהלקרואפופולארישכיוםהסוגמןאישיותספק,ללא

מןנובעובקטהנוישלמאבקםשלהמשיכהמכוחמעטלאוהריטית".

לאהיהבקטשלהאישילקסמובמיוחדהרגישיםמאלהשאחדהעובדה,

ולבסוףאדונוידידו,ובעצמו,בכנודראנגליה,מלךהשני,הנוימאשרקטן

שניבידהשנאהולבסוףהתחרותהידידות,א·בקט.תומסשליריבו

הסיפור.שלהמיוחדהמשיכהכוחלהגברתחלקןאתתורמותהללוהאנשים

היסטוריים.פרשניםהרבההיפנטוכברוהסותריםהמוזריםהרבים,והפרטים

למלךהנויהיהבטרםחלהבקטלביןהנויביןהראשונההמיפגשנקודת

נולדבקטתומסבעולם.מפורסםבקטשלשמוהיהובטרםאנגליהעל

משפחהשלצאצאהיהגילברט.אביו,קאן,ילידתחיתהאמולונדון.בעיר
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מסויימתלעמדהלהגיעהצליחגילברטרואן.מסביבותצנועהנורמנית

משרהתומסלבנולהשיגהצליחהואכשריף.כיהןאףמהזמן ;בלונדון

וחסרחןנשאתומסקנטרבורי.שלהארכיבישוףתיאובל,דשלבביתו

תפקידיםכמהלידיוקיבללימיםצעירבהיותוועודתיאובל,דבעיני

ואז ;האפיפיורשלבקוויהתיאובלדאתלייצגנשלח-11s2בנכבדים.

המלךשלבנוהכתרתעלהאוסרותהאפיפיור,מטעםאגרותקיבלהוא

במעשהרכשבקטשתומסהוא,מכןיוצאפועלאנגליה.עללמלךסטפן

שנהואכןבאנגליה.לשלטוןהואאףשחתרמאנז'ו,הנוישלליבואתזה

עלוהשפעתושלו,לצ'נסל,ורבקטנתמנההמלוכה,לכסהנוישעלהלאחר

המלצתכיהסבורים,ישעצומה.חיתההממלכהשלוהפניםהחוץמדיניות

היהאכןאםהנכב.דהמינויאתשקבעההיאהארכיבישוף,תיאובל,ד

בקטכיטיפוחיו.מילדמעטלאהארכיבישוףהתאכזבודאיכ,ןהדבר

השני,להגויצ'נסלור.היותובימיהכנסיהשלהאינטרסיםאתקידםלא

היהלאהדברהכנסיה.עםחיכוכיםשלטונוראשיתלמןהיואנגליה,מלן

שלטונואחרובוהו,תוהושלבמצבממלכהליד,רושקיבלהנוי,מקרי.

להביאכנו,עלהסדראתלהשכיןרבותעמל-סטפן,המלךשלהמסוכסך

המלךשלהמיוחדתדאגתוומשטר.חוקולהשליטוביטוזון,יציבותלארץ

זיכההאנגליהחוקבשטחמפעלוהאנגלי.המשפטלמערכתחיתהנתונה

ווינסטוןהואמהםואחדמעריצים,בהרבההתקופותבמשךהנויאת

ווינסטון,סירמציידהאנגליתדובריהעמיםת,ולדותעלבספרוצ'רצ'יל.

שינויים ;האנגליהחוקיסודותאתהניחאשרהואהואהשניהנויכי

לאוהעיקרייםהיסודייםהקוויםאךהשנים.במשךהחוקיםבמערכתחלו

לאשהנויהיההנמנעמןהאנגלי,החוקייצובעלבעבודתומאז.נשתנו

בתוךמדינההכנסיההיוותהימיםבאותםשכןהכנסיה.בהתנגדותייתקל

החילונית;המשפטלמערכתכפופיםהיולא,והכנסיההכמורהאנשי ;מדינה

היהלאורצח,שודגנינה,כגוןחמור,פליליפשעביצעאםאףכומר,

בפנימעשיועללהצטדקחייבהיההוא ;חילונימשפטביתלמרותנתון

הכנסיהשלהזידבתיהיוהרעה,ולמרבה ;בלבדהכנסיהשלדיןבית

אנשיםנענשודוגמתםעלבפשעים,הדתמשרתיעלמאודלהקלנוטים

אםנכנסיותר,קטניםחיכוכיםמלבדוהאכזרי,ות.החומרהבכלרגילים

לביטולחתרהוא :ביותרעקרוניבענייןהכנסיהעםבמאבקהשניהנויכן

החוץ,במדיניותכמוזו,ובפרשההכנסיה.שלהנפרדתהמשפטיתהסמכות

צרפת,עםהיחסיםימים,באותםביותרהמסובכתהחוץנבעיתבמיוחד

שלימינוכדיבקט,בקט.תומסשלו,הנאמןהצ'נסלורהמלךלחבריעזר

חיל,אלמחילהלךהואעצמית.התבלטותותוךמודגש,בפארחיהמל,ך
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תיאובל,דנפטראילמלאלהתפתח,ממשיכיםהענייניםהיוכיצדלדעתואין
שלבהירארכיהביותרהרמההמשרהבעלקנטרבורי,שלהארכיבישוף

מחשבה.לידיהנויאתהביאהזומשרההתפנותבאנגליה.הכנסיה
היההבאהמשרהב.ושאמינויחשוב.קלףלידונפלהכנסיהעםבמאבקו

תהיהלאהמלך,מתומכייהיהקנטרבורישלהארכיבישוףאםבידיו.
מחשבתוהיתהכאןעדהנוי.שללרצונולהיכנעאלאלכנסיהברירה

מסקנההיתהאליה,הגיעשהואהמסקנהאךבהחלט.נכונההנוישל
חיתה,זוומסקנהמרתו.יוםעדקשותעליהלהתחרטהיהעתידשהנוי
נאמנואתהממלכה,חותםנושאאתימינו,דיאתהטוב,דיידךאתלמנות
ישרלאאמנם,המינוי,אחר.ולאהואבקט,תומסאת-עליוהאהוב
בקטלגמרי."כשר"היהלאהמינויראשית,הנוי.מלבדאדם,אףבעיני
בחשדהתייחסוהכנסיהאנשילכמורה.הוסמךלאאךדיקן,היהאמנם

לונדון,שלהבישוףהאנגלית.הכמורהלראשהמלךשלחביבולמינוי
הדבריםבהמשךסברו.רבים jלומגיעשהמיטיהיהסבורפוליוט,ג·ילברט

מרב-מסיבות-לכקטיתירהבידידותלונדוןשלהבישוףהתייחסלאגם
והאציליםהברוניםבמיוח.דשמחולאהחילונייםהממלכהחשוביגםגרת.
לראשוהורכבוגדלצנועיםמתנאיםשעלהלאיש,הנוסףהכבודעלזעמו

לפיצפוי.הבלתיהמינוימןחששא-בקטתומסגםהנראה,וכפיעליהם.
 mאומחייבאופיוכיאמר,בקטהנוי.אתבקטהזהיראףמקורות,כמה

אותוימנהלבלהנוי,אתהזהירוהואבנאמנות.ממנוהגדולאתלשרת
עתידכיהאלוהים.שללמשרתו-המלךמןגדולשהואמישללמשרתו

כולוכלאתולהקדישיותר,הקטןלאדוןנאמנותואתלשכוחבקט,הוא,
הריהו-נכון,אינואםוביןנכון,זהסיפוראםביןגבוה.מעללגבוה

מאשרתכמעטולהבא,זמןפרקאותולמןבקט,שלוהתנהגותו jיפה
שינההואקנטרבורי,שללארכיבישוףבקטתומסשנתמנהלאחראותו.
והתחרהמותרות,חייחיהואכהעדהקצה.אלהקצהמןטעמואת

כאוני-ואולםעצמו.במלךההדורותובהליכותיוהמפוארביתובמשק
השינויהזה.העולםמותרותמכלונפרדמופתיתבפשטותהתלבשנישרף

לאהרמותבמשרותהכמורהאנשיכאשרעודוכזהלהדהים,כדיברהיה
האצולה.כבנילחיותלהםאיפשררוהכנסותיהםהחיים,מהנאותכללנמנעו
הארכיבישוףשלהפרטיחייובאורחהחריףהשינוימאשריותרחשוב
קצרזמןהנוי.המלךשלהפניםלמדיניותביחסוהיסודיהשינויהיה

למרבההתבררקנטרבררישללארכיבישוףמלונדוןתומסמינוילאחר
לערערלכאןבאהמלךשלוצרנווממלאנציגולאכיוהתדהמהההפתעה

בי.ותר,הרבהכוחבעלהכנסיהאישאםכימבפ:ים,הכנסיהאחדיותאת
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המלך.כנגדהכנסיהריבאתלריבבאבירתולפשרותניתןוהבלתיהפנטי

הכמורה,"חסינות"ביטול-הנוישלנה wהידרישתוהיההמחלוקתסלע

השגויההיחידההנקודהזרחיתהלאהאזרחיים.הדיןלבתיוכפיפותה

הר:כיחאחרים,כבענייניםזר,כבקודהעקרוני.עניין.היהזהאךבמחלוקת,

שבענייניםהרא,המוזרלוויתורים.בתרןדבלתיכנוקשהעצמואתבקט

הכגסי:דאתלאלץהצליחראףהמלך,במדיניותבקטתמךבעברבהם

רוקאךדאגהואלגמרי.טעמראתהאיששינה-שוניםלוויתורים

יכלהלאממלכתית-חילוניתמרטיבאציהשרם ;הכנסיהשללאינטרסים

הרומי~והאפיפיוראנגליהשלהבישופיםהכמורה,אנשימדעתו.להזיזו

כאשרתחילה,רהן.לכת.גרברתבתדהמהעיניהםכנגדהמתרחשבתהליךחזר

פחדתמסרויהיהכיחששרקנטרבררי,שלכארכיבישוףלשמשבקטמרנה

לאלהםהיהעתה ;המלךלענייני-מדידירתוהכנסיה,לעניינימדי

מןהיוומבקשיםהנוי,לביןבקטביןוהולכתהגוברתבמחלוקתנוח

הגדולההתדהמהאךלוויתורים.יותרןנרחיותרגמיששיהיההארכיבישוף,

האלוהים.בחסדיאנגליהמלךהשניהנויהנוי,שלבחלקונפלהביותר

עדייןלדוקרןעיניולפניהרפדהיהעליובירתוהאהרבהצידכלבאם

הגדולהואהבתו .ירתרגורלהלהיותתדהמתןיכלהלאודםאשיורק

לכלזירעהסיפורהמשךרזעם.צרובמעלבוןהנרגעתלשנאההפכהלכקט

הלאר-דררקא I'המפוקפקהחלקוהמחריפה.ההולכתוהמחלוקתהמריבות-

השלישיאלכסנדרהאפיפיוררשלאנגליהשלהבישופיםשלבירתואמיץ

ברצחדברשלבסרפדאכןכילומר,רקביתןהבישופיםלטרבתבפרשה.

הרכרזשבקטהערבדה,גםבחיים.בשאורוהם-המלך,שליחיע"יבקט

צררתהיולר-לאפיפיורראשוזר.עובדהלשנרתיכלהלאלקדרש,

רצהלאהראמרבבותומסיבותנגדר,שקםה"אנטי·אפיפירר"עםצררררת

בחסדירוקאךתלדירלהירתאנגליהמלךעםכןעלבנרסףערדלהסתכסך

האפיפידרתמןבאמתעקררנירתנקרדרתבכמהאמנם,הצרפתי.המלך

אחרשניםשלרשרקאמוגר,שכבררכפיבקט.תומסשלבדרישרתיר

אןמקנטרבררי.הקדרשלתרמסהרראתיקןע"יבקטתרמסהרכרזהירצחן

יותרבמעטינהגכיפעמיםמספרהאפיפיורלררמזחי,הראבערד

גמישות.

מאביריאביריםארבעהע"ינרצחקנטרבררי,שלהארכיבישוףתרמס,

הלרא :נשתמרוהארבעהשלשמותיהםאפילראנגליה.מלךהשני,הנוי

ברט.להריצ'ארדמררוריל,זהיוטרייסי,רהרויליאםפיצאררס,רגינלדהם

ערדמרתםידםעדליררםהקללותאשרבדשאיהם,לרעתכשתמררהשמות

החרטהבגילוייכנההיהרדאיחראמהם.הסתייגעצמרהנוילקבר.מעבר
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עשהלאהמתשבקטגםומהויתחח,בשעתשנפלטהנמהרתהערהעל
האחרונותשנותיואתשהחשיכוהמאורעותהחי.מבקטצרותפתותלו

כנגזר,בניוהתקוממות-שאולהביגוןשיבתואת,והורידוהנוישל
והצטרפותוהאהוב,בברארץ"),בליבך("ג'וןג'וןשלבגידתובמיוחד

במעשישורשיםלהםהיו-הארי")בל("ריצ'ארדהמתמרדלריצ'ארד
עליהם.השפעהלוונועדההמלך,בני·זנ,למתנכםהיהבקטובקט.הנוי
בקטעלשברוגזוהעובדה,אולימכךחשובהאותם.הסעירבקטרצח
אנגליהעללמלךהוא,אףהנויהבכור,בנואתלמשוחהשניהנויפקד
מקנטרבורי.הארכיבישוףאתלנגחכדיזאת,עשההשניהנויבחייו.ערד

מלךאתלהכתירמקנטרברריהארכיבישוףשלהבלעדיתזכותוזרחיתה
נאלץלשםבצרפת,במנזרזמןפרקנאותרשההשבקטמכיווןאנגליה.
להכתירהיהיכולשלאלגמריברור-הנוישלרדיפותיומאימת.לבר.דת

אתהנויאיבדכברכמהעדמעידההמלךבןהכתרתהצעיר.הנויאת
הגיעבטרםעודהבן,הנויאתלהכתירבקט.עםהריבבעקבותעשתונותיו

זה-בקטתומסשלביוקרתולפגועכדיורקאךהארבעים,לגילהאב
ביוקרתושפגעמעשהדבר,שלובסופו ;מדיניתחכמהשלמעשההיהלא
שהביאהמעשהגםזההיהבקט.שלביוקרתומאשריותרהרבההנוישל
בצרפת.עמוונפגשבקט,עםלהשליםביקשהנוי :לשיאההדראמהאת

להכריזמיהרלקנטרבררי,הגיעוכאשרלאנגליה.לחז.ררהסכיםנקט.תומס
הנוישלההכתרהבטקסחלקנטלואשרהכנסיהאנשיכלכנגדחרםעל

נאמניו,אתולשאוללהתפרץהנוילמלךשגרמההיאזובשורההצעיר.
אלאאינםכילהםולומר ;הזההמתמרדהכומרמןסוף-סוףי'ז~-חררומי

ארבעהארצם.ולמעןמלכםלמעןדברעושיםשאינםלב,ומוגיפחדנים
שגילההחרטהבאמיתותלפקפקסיבהלנרואין ;לרמזשנעברהם ..אבירים
לנראיןהריציניים,להיותנבקשראםמדי.מארחוכנרשהיהלאחרהנוי,
בקטשלששמרככלובתגברהשהלכההנוי,שלבחרטתולפקפקסיבה
רצחאחרבלבדשניםשלרשכאמור,דרכיו.בכללווהזיקאחריורדףהמת
התפתחמידלקדוש.האישהוכרזקנטרנררי,שלבקטדרלהנקטתומס
נדפיסותכגרןנפלאות,מחוללישרביםחפציםנמכורבקט.תומספולחן

ברגללעלותהנוהגהיהמזהחשובוכדרמה.הקדוש,שלנדמוחדורות
הפכהלקנטרבוריברגלהעליהשם.ולהתפללהקדושתומסשללקברו
שלהנפלאהסיפוריםמחזרואתזוכראיבר(רמיבאנגליה.מקובללמינהג
מינהגאשרסיפוריםמחזרו ,) 1קנטרבורי"שלהרגל"ערליצ•רסר,ג'רפרי
הופרו·תקופתעד )?מוצלחתמסגרתלומשמשלקנטרברריברגלהעליה
שלקברועללהתפלללקנטרבררי,ללכתהרגלערלימרביםהיומציה
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אורןאתהפעם)אחר,(הנויהשמיניהנויהרס 1538בשנתהקדוש.תומס

ארבעליהבתקופהאולםלפולחן.סוףרשםהקדושה,ותשמישיהקודש

הרחוק,בעתידהשמיניהנוישלמעשיראתלנחשהיהניתןלאעדייןדנים

נחתדורהלאהשניהנויכילהניח,ושיהכנסיה.נתרךהקרעאתלאואף

שלחרתםספק,ללאעליו,נשאהראשונותשנשניםבקט,תומסמפולחן

שניתלרצוחהיהאי-אפשרכנרהמתנקטשאתאלאנמלן.גלריההתגדרת

בתשובההנויחזרשכ,ךמכיורןאותר.להחיותהיהאי-אפשרואףולסלקו,

נרצחבקטתומס :מענייניםהתאריכיםרעדה.עםקבלנקט,שלקבורעל

אהב.ארתהשלו,נקטדרלההמול,דחגאחרימיםארבעה , 1170ביז.tנת

העובדה,הכנסיה.עםהמלךהנויהשלים ,-1112נמכן,לאחרשנתיים

הדרךחיתהרמתן,במשאוהונקשהבדרישותיוהקיצונינקט,מרתשלאחר

וויתרשהנויחרא,המוזרמתמיהה.אינה-כללית,להתפייסותפתוחה

ראשוןגררםשהיתהקלרנדרן""קרנסטיטרציתארתהעלזרבהזדמנות

אתלהוציאהדרישהאתכללונק.רנסטיטרציה(העקרונותהמרה.למחלוקת

מרזווערד).הכנסיה,מושרתפליליפשעשפשעכנסיהאיששלמיז.tפטר

שלהעליונותהריהנוי,מצדזהעקרוניויתרושלמורתהוא,יותרערד

כמיבנהארתהמכיריםשארבכפיהדתית,הסמכותעלהחילוניתהסמכות

עבורנימיםמאבקאותרשלוחרקהתוצאההשאר,ניןהיא,נירם,המדיני

אתוהשיגשניצחהואהנויהעתי,דנראיהשני.והנוינקטתומסנין

אמדבר,שכנרכפישרנה.בארוהדבריםנראוזמניםבאותםאךמטרותיו.

וויתוריםוויתרואףהכניסה,עםהנויהשליםנקטמרתאחרשנתיים

דרשהמרתו,אחרשניםשלרשלקדוש,נקטהכרזת :נכןדילאאךשונים.

נוסף.מחררהמהנוי

לעשרתהנוינאלץנקט,רצחאחרשניםמארבעפחות , 12 ד..-1174ךנ

ענייניוהתדרדרווהלאהמכאןהקדוש.הקרבןשלקבורעלבפומביתשרנה

ערדלמלךשנמשחהנוי,הבכור,הנןכנגזר.התמרדוהבניםהנוי.של

להכניעשהספיקולפניבצעירותם,מתרג'רפרי,השני,רהבןאניד,בחיי

מלךנעזרתהזקן,המלךאתלנצחהצליחווג'וןריצ'ארדאךאביהם.את

מח·פרצההימיםברברתבברית.בארעמוהנוי,שלהמסורתיהאריגצרפת,

הנוי-אךעליהםשפרלאהשנייםשלוחלקםוג'ון,ריצ'ארדבידגםלרקת

פרשההמלכותי).המחזהמהמשךנהנההיה(אוליזאתלראותזכהלאכנר

המלכותיתאשתופרשתהיאהסוערתההיסטוריתהפרשהבכלמיוחדת

ראשוניםבנישואיםנשואהחיתהאליארברמאקרריטיין.אליאנררהנוי,של

(הואמאנז'ר,הצעירהנסיךהנוי,הופיערהבהצרפת.מלןהשביעי,ללראי

והקסים-מאליאנררשנהבאחת-עשרהצעיראנגליה),מלןאזהיהטרם
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זלזולבלשוןקראהלולראי,שלבביתוכדבעישהשתעממההמלכה,את
בניצחוןאקרריטיין,בארץהצעירחבריזכהאליאנררעםבנישואיו"הנזיר".
הרבהלהזקיןעתידהשחיתהובאשהעליו,השנואמצרפתלראיעלפוליטי
פחות-הנראהוכפיאקרריטיין,אבדןעללמאודעדהצטערלראילפניו.

בנות,רקלוילדהאליאנררבקלות.עליהוויתרחראאליאנרר.אבדןעל
הצרפתי.לכתרעצריורשזכר,ולדסוף-סוףלוהעמידההחדשהואשתו

התגאהשחבריבניםארבעה-לחבריבניםארבעהילדהמצדה,אליאנרר,
במידהלכשהתבגרוליבואתשבררראשובצעירותם,סוףאידעדבהם

ותקיפה,גאהאשהחיתהכיהמסורת,אומרתאליאנררעללכך.מספקת
המסורתבסגנונם.שירהדברימחברתואףלטרובדוריםפטרוניתיפה,אשה
חברי,שלבגידותיואתלסבולמכדיגאהחיתהכיכך,עלמספרתגם

גםשמאיודע,(מיהחלשהמידלגביבירתומובהקתחולשהברשחיתה
הדעותשלכלבקט,לבידשביברהחריפיםהניגודיםאחדנערץהיהכאן
-היהאליאנררשלהעצמיתגאוותהלשמירתאחדצעדגמרו).מתנזרהיה
עלהמספרהאנגלי,העםשירנשתמרחירםעדהנו.ישלאהובותיורצח

החבויההיפהררזמרנדאתערמהבדרכיהמגלההרשעה,אליאנררהמלכה
אך :חייהעלומתחננתהמלכהשללרגליהנופלתררזמרנדעברת.ביער

אתלשתותהיפהררזמרנדאתמכריחההאכזריתאליאנררהמלכהלשווא.
מסרותעלאמונהתרבותית,אשהבתרו(אליאנרר,תרמה.עדהרעלקובעת

בסכיניםהשתמשהולאמלומדת,בצררהמעשיהאתעשתההטרובדורים,
עיכבלאאךהנוי,אתמארדשציערמההיפה,ררזמרנדמתהרכךוחוברת).

שלוחוקייםהבלתיהבניםמןכמהאגב,חדשות.אהבותלולמצואבעדר
לא(נאהצ•נסלררג•רפריכגרךבממלכה,ומרתלמשורתהזמךבמשךזכר

הרבהעבורהשניםבמשךאליאנרר).שלבנההחוקי,גירפריעםלבלבל
לאחרבכלא,המתמרדתמלכתראתכלאהנוי :ראליאנררהנויעלגלגולים
מרשותו,תצאשהיארצהלאגםחרא jכבגדרבניראתהסיח,השהיא
חמקהדברשלבסופראקרריטיין.אתמאבדהיהחראאתהשיחדמכיורך

ימיםהאריכהערדהמל,ךמדקשישהשחיתהולמורתמזעמו,אליאנרר
גרומיםחרסועללהתלונןלנראלאופן,בכלמותר.אחרשניםחמש-עשרה

רבים,סופריםגםחשבורכךאנגליה.מלךחברישלחייובסיפורמעניינים
זהנרי,בקטעלבקט,עלחברי,עלספרותיותיצירותנתבומכךוכתוצאה

חלציה.ויוצאיאליאנזרעלרגם
לדמזירתשהוקדשוספרותיות,יצירותכמהעלכאךלהתעכבברצוני

אלפרדפיוסם 1884בשנתשביניהן.המסובכים-מסוכסכיםוליחסיםהללו,
אתהקדישטניסרןאגב, .) 2"בקט"הפירטיתהדראמהאתטניסרןלורד
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רבקסהנוי

ממיטבאינהלבטחהדראמהסלבררן.תקופתו,שלצ'נסלררללורדהמחזה
המשורר,שלאחרותיצירותכמרלהערכהזכתהלאואףזכניסרן,שליצירתו
"נצרותההדראמהכימרדהעצמוטניסרןאותרו.המלךאגדותלמשל

 ;שלנר"המודרניהתיאטררןשלדרישותיואתלספקמיועדתאינההנוכחית
ישאןהמחזה.שלחסרונותיומניידנסתייםטרםבכןכילהוסיף,אפשר

בקטלתרמסהדורותבמשךהמשתנההגישהמבחינתרבענייובר
סממניםנשמתרוטניסרןשלב"בקט"הגרי.המלךלבידשביגרולמחלוקת

זמנו)למושגי(בהתאםיכולאינוואףורצה,איברהסרפד"ררמאנטיים".
בשניםזאתשעשהכפי-ומלןכהןבידהאידיאיתבמחלוקתלהסתפק
כ.ןלרריאט).פראטטניסרן,כמרהוא,(אףאלירטט.ס.יותרמאוחרות

בכברדההיפה,מרבדורזהיאלטניסרן"בקט"במחזההדמויותאחת ,למשל
קראולאאשרקרואימבידאלהאתבמתחלהשאירשלארכזיובעצמה.

לשתותנאלצתאינהטניסרןשלשררזמרנדמי,דכאןייאמרהמחזהאת

המלכהמידילהצלתהמופיעהאחרוןברגעוממשמסכנה)(נשמההרעלאת

אחר.ולאהואבקט,תומסלאאםמיהרשעה

ההצלהמעשהלאחר-כהלכהשלאשנהגבכקטתחשדונאואל

בצנעהמעתהתחיהשםלמנזר,היפהררזמרנדאתלשלוחמזדרזהוא
אכילסכעקבלינראהוהואלמדי,מסרבןבכללררזמרנדענייןובצניעות.

אצילה.למשפחהכבתמופעיהררזמרנדהמחזה.שלבירתוהרציניוחסרונו
מסתירוהואלאשה,בשעתוארתהנשאהגריביודעין.בחטאחיהאינההיא

בטרחהררזמרנד .יאגוראלהמלכהאימתמפניביערקטןבאומרןארתה

לאליאנרר,נשריהמלךכיכלליודעתאינהוהיא-למלךשנישאהבידיעתה
התחבורהבתנאיאפילואנגליה.שלהחוקיתהמלכההיאהיאראליאנרר
ובכבדותבאיטירתהגיעוחדשותבההשתים·עשרה,המאהשלהלקויה

אשהאיזובררולאגםאבסורדי.קצתהואהזההמצבלמקרם,ממקרם
כמרבן,בורר,וכדרמה.התופש,הואנישואיןטקסאיזהקודם,הנוינשא

עלמתקבלובלתיכןכלמסרבןענייניםמצבלתארטניסרןבחרמזרע

כירוןהגרנה,לאשההיפהררזמרנדאתלהפוךביקשפשוטהואהדעת.
שהמלכההיחידאינוטניסרןאגב,עליו.חביבהחיתהלאהמלכהשאליאנרר

עליו.חביבהאינהאליאנרר
האחריםהסופריםכרובהדראמה.שלהראשייםלגיבוריםנחזוראן

הדמויותשתיכלפיועמדהיחסלקבועטניסרןגםביקשכןבנושא,שדנו
כיאםבקט,שללצידובבירורנוטהטניסרןוהגרי.בקט-המרכזיות

ללמדנועשוי"בקט",המחזה,שלשמרכברביקורת.שלגרעיןבלילא
ההיסטורייםשהמעשיםמכיורןמהגרי.טניסרןשלבעיניוחשובשבקט
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ר 1אבינגיסה

בעינהעדייןהיבשיםהאנאליםמאחוריבקטהאישחידתאןידועים,אמנם

עלהרבהבקטאתטניסרןשלמתיאורולמדיםאברנמצאיםהריעומדת,

צנועהתקופההרריקטרריאנית,התקופהזמנו.השקפותרעלטניסרן,השקפות

בעיניבקטשלהגדולותממעלותיואחתואכןהשטח),פניעל(לפחותחיתה

הגורעותהמידותאחתלכן,וכהשלמה jמנשיםהתנזרותוחיתהטניסרן

ררזמונדמעשהשילובנובעגםמכאןנשים.רודףהיותו-הנוישלבירתו

שהם,קוריםגםעליומאצילהואבקט,אתאוהבשטניסרןמכיורןבמחזה.

 :הכנסיהאנשיאתמאשריותרהחצראנשיאתהולמיםתפישתנו,לפי
והבררניםהמלךואבירירב,הגופנינוחרואמיץ.גאהופעה,נעלהואבקט

תופששהואבלבדזרלאררזמרנ,דלהצלתבאהואכאשרמפניו.מפחדים

אומרת,שהיאמהולפיהאחרון,ברגעממשאליאנררהמלכהשלזרועהאת

הופעתונעצםמבריחהואמזה,השרבאלא,לנקע,דרמהלמשהולהגררם

אתלבצעלמלכהלעזורשנאפיצאררס,רגינלדהאביראתנקלהעל

האביריםמארבעתאחדהיהכידוע,פיצאררס,רגינלדהאפלים.זממיה

מעשההיהדטניסרן,ואליבאקנטרנררי,שלבקטדרלהנקטאתשרצחו

בקט,שלהמרותסצינתמזהחשובהלכן.הראשיותהעילותאחתררזמרנד

כיהוא,המקובלהתיאורהמקובל.התיאורמןטניסרןאצלמארדהשרנה

נדחוטניסרןאצלהרוצחים.לחוברתוחיכהמלכותיתבשלווהעמדבקט

אחדאבירדוחףהואאויביו.שלמאלהגדוליםנקטשלוהעזתוהגופני

משרםנרצחהוא jלמטהכשראשוהארץ,עלשניומעיףובזעם,בכוח

אלירט,ט.ס.נחרבות.עליוסוגריםוהאביריםנשק,נושאאינוככומר,שהוא,

מיובללמעלה , 1935בשנתנקטדרלה""רצחהשירימחזהואתשפיוסם

המעמדשלהמשולהבהתיאורעלגיחךודאיטניסרן,שלמחזהואחרשנים

לגמרישוניםקוריםנקטשלבדמותומצארגםחיפשהואקודמו.אצל

טניסרן,שלכללבדרןהנאיביתגישתולמורתאמנם,הנזכרים.מאלה

היההואהכנסיה.חרגימתוןישרצמחלאאכןנקטכיכאן,להעיריש

בצרפתמלכרהנוילצדנלחםהואארכיבישוף,שהיהלפניחצראיש

מארדוייתכןשנר,הלחימהורוחליבואומץאתזרבהזדמנותוהוכיח

ס.ט.שלרוחועינילפנישריחפההתמרנהמןרחוקהיההאמיתישנקט

התמרנהמןספק,ללאוחרק,משהיהפחותלאכ,ןכלהקאתרליאלירט,

טניסרן.האמיןבההררמאנטית·אבירית

האנושהמחלתועלובקטהנוישלבשיחתםפותחטניסרןשלמחזהו

כברמשתקפתזרבשיחהקנטרבררי.שלהזקןהארכיבישוףתיארבל,דשל

אתלמסרויהיהטובכיהרעיוןאתמעלההנויהעתידה.ההתפתחות

לביןשנינובמחלוקתלויעזרובקטרכילכקט,להתפנותהעומדתהמשרה
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ובקטהנוי

לתמרךמרנןאיברהואכיוקובעהמינוי,מאפשרותנרתעבקטהכנסיה.

 ;שחמטמשחקאגבמשוחחיםהשנייםהכנסיה.לגביהמלךשלבדרישותיו
להפסי,דאוהבשאיברוהנוי,עליו,פזורהשמחשבתוהנוי,אתמכהבקט

שניחידיר.והבישוףהמלךנופליםהנה-באומרוארצה,הלוחאתמפיל

דיסקרר.דשלראשוניםדיסרננסיםנשמעיםאךהם,ידידיםעדייןהגברים

בארובקטאתלהעמידכדיטניסוןמשתמשבהםהאמצעיםמאודמעניינים

הזקן,הארכיבישוףתיאובל,דכימציין,הואכלקודםזו.בפרשהחיובי

כאן,לזכורהראוימןליורשו.בקטתומסאתלמנותמותוערשעלביקש

למשרה.בקטאתהציעתיאובלדכיהסבוריםהיסטורייםמקורותישאכןכי

לדעתשאיןצוואהדראמטיתהבלטהמבליטשטניסרןנלכ,דזרלאאבל

איןכברשאותרנוסף,פרטעודמדגישהוא-אמיתרתהאתבביטחון

עצמועלומקבלמשתכנענקט :טניסרןאצלרקאלאבהיסטוריה,למצוא

המת,תיארנלדרצוןבשלאלאהמלך,רצוןבשללאהרמההמשרהאת

התחבטובהבקררה,לקראתטניסוןחותרכנרבזאתוהעריץ.כיבדהואאותו

שנאהמינויאחרשמידהעובדה,האם :והיאבקט,שלדמותופרשניכל

החדשה,סמכותובגלימתועטוינקט,קםנר,המאמיןהמלךמידילו

מטילהזרעובדהאיןהאם-גדולתוכללובאהממכרהאישכנגדהתקומם

שהואבזאת,הבעיהעלמתגברטניסוןןבקטשלאישיותועלכבדצל

תחילהלארכיבישוף.בקטשלבמינויוהנויהמלךשלתפקידואתמצמצם

תיארבל,דצוואתבשלרקמשתכנענקטאךהרעיון.אתהנויהוגהאמנם

לגמרישוניםנימוקיםמתוךהמינויאתמקבלהואמלכתחילה,ולכן,

הרצויהמזרשונהבצורהלפעולעתידשהואוכמונןהמלך,שלמנימוקיו

פקפוקדבריעצמובקטשלבפירשםאכןטניסוןבכ,ךדילאועודלמלך.

הפאסיביהתפקידאתבמחזההממלאנושם,הרברטידידועםבשיחהוהיסוס.

לשפוךירכלהראשישהגיבורכדיורקאךשנבראהנאמן,החברשל

קהלבפניצפונותיואתלגלותכזאתובדרןליבואתלפניו

מספר-הדיאלוגנדרןאלאהמונולוג,נדרןשלאהקוראיםארהצופים

אתשוללהולידכיעצמו,אתהאשיםהואלו.שהיהלילהחזיוןעלבקט

במלחמתומשעןבולמצואבתקווהנרשנחרהגדול,מיטיבוהנוי,המלך

כנגדהכנסיהלצדלהילחםדווקאמתכווןבקט,עצמו,הואוהרי ;בכנסיה

הוא,כילילהבחזיוןהאלוהיםלואמראלה,עצמיותהאשמותלמרותהנוי.

להרגיעמוסיףמצידוהרכוסלתפקי.דוהמתאיםהנבחרהאדםהואבקט,

ואף jבלבדהמלךברצוןרקנעשתהלאבחירתוכיבציינובקט,את

בזאתלראותחייבאיברתומסהריבנחירה,חשובהיההמלךשלקולראם
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ר 1אבינגיטח

משוםפשוטבמינויותמןהמלךשהדי ;למלךחבשהואאישיחרב
 .בלינוזאתנתןשהאלוהים
והנוי.תומסשבסיפורהעיקרייםהקשייםמאחדסניסוןנפסדבזאת

-המחזהבהמשךלניסויהזאתבכלמגיעהבקסשלדמותועלמהביקרות
אולםמדי.קורנותלעיתיםהחרםבנשקמשתמשוהואמדי,נוקשהבקס

הסענרתרכל ;סנס"ה"קרמרןהתבונה,קולותודקאןהםבקטכנגדהקולות
בקטתומסאםזאת,מלבדהטהורה.האמרנהצרכנגדשקולותאינןהללו
שלרועיםההולכיםמינהגירהדיבפוזת,עקשנותהימיםבמורצתמפתח
ברחרזוזעם,להתקפותויותריותרנכנעהנוילכן.אותרמאלציםהנוי

תומסברצחמסתייםכיאה,המחזה,פיר.מוצאעלשומרראינומהבטחותיו
פרוצתאדירהסעדה ;ידיהםממעשהנדהמיםנמלטים,הרוצחים ;בקט

כבדלקורת,ישכןזה,בשלבשהיא,היפה,דרזמרנד ;ובדקיםרעמיםנחרץ,
המת.שלגרפולידמתאבלתכרועתלגמדי,צנועהנזידה

בשנתהשרריצדי.מיאדפדדיננדלקרנדדנפנההאנגליטניסרןמאלפדד
 ,) 3"הקדרש"ההיסטוריהדומןאתמיאדפרסםטניסרן,לפנישניםחמש , 1879

הסרפדמיאד,פדדיננדקרנדדאולם,בקט.תומסהואהספדשבכותרתהקדוש
לפידו-ניתנתשאינהיצירהכתבלאמעולםגרמנית,הכותבהגדולהשרריצדי

בכן,מארדלפקפקמתחיליםאנובספר,משתקעיםשאנורעדשרבים.שים
השתמששהואהדעת,עליותרמתקבל ;כקדושבקטאתהגדידשמיאד
כללמנסהאינומיאדלטניסרן,בניגודאירונית-נסתרת.בכרונהבמינוח
שלמעסהמשאידהואבקט.שלרבת-הרבדיםדמותוחידתאתלפתור

היאחייודדןבאופיר.מארזןבלתיהיהמיאדפדדיננדקרנדדמיסתרדין.
למשפחהבןהיהמיאדיצירתו.עלארדלזורעכדיבהוישומוזרה,עצובה

ונטייתוחיבתואתלבןוהנחילהיסטוריון,היההאבעתיקה.פטדיצית
תכונות ;למיסטיקהונוטהדפדסיבית,נרידרטית,חיתההאםלהיסטוריה.

בידיתדלהתקשרותשגדמהעובדהצעיר,בגילמתהאבממנה.ירששהבן
עשרים,לגילבהתקרבוומסתגר.ביישןהיהפדדיננדקרנדדהילדלבנה.האם

שתריסיוסגוד,בחדדלוחיהיההואמדאיגים.מימדיםזרויותיוקיבלו
בביתשהההואמסריימתתקופהבגן.לשוחיצאלילהלעתדקמוגפים.
שלבמימיועצמהאתאמרהטביעהשלרשים,כבןנהירתודוח.לחולימחסה
גםהיהממילאחייו.ימיכלמיאדעלהעיקהזרפרשההיפה.צידיךאגם
הופיעיותרמאוחדותבשניםהתאבדות.עלקודרותלמחשבותנוטהכןלפני

וכרתשניםוהמורח.המיםשלהמשולבהמרטיבקורנותלעיתיםכשידיר
שלבסופרולהגיעאישיותו,אתלעצבעצמו,עללהתגברלמיארלונדרשו
מצטמצמתהספרותיתיצירתובמינם.מיוחדיםאמנותייםלהישגיםדבר
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שנתוביןונתפרסמונתחבררהחשובותיצירותיו ;שנהכעשריםשללתקופה
מה,לתקופתרוחחוליבביתשההשרבמכןלאחר .-66הלשנתורעד-45ה

שניםשבעשארכהממושכת,ורוחניתגופניתגסיסהודע,ךהלןכןואחר

ארוכות.

החומרשבחירתלהניח,ישהיסטוריות.כולןכמעטמיארשלהנובלות
מןפחדו /הסופרשלוההתבודדותההתרחקותרצוןאתתאמהההיסטורי

העברתולדותובכאן.בעכשיומעורבלהיותשלארצונוושאונם,החיים
והרעשני.הגסההווהמןיותרואצילייםתרבותייםמעודנים,לונראו

מיארמיאר.יצירתשלהאמנותיאופיהאתגםהולמתבעברההשתקעות
מאפשרתאחורהההשקפהוהמיבנה.הצורהעלהמקפידמסוגנן,אמןהוא
להווה.ההשתייכותמאשריותרכוללנימבט

נושאכישלנו,המיוחדהנושאאלחוזריםאנווכאןלציין,מעניין

מלחמתכמודתמלחמות :מיארשלביצירתושונותבצורותחוזרהדת
הרפוך-תנועתתחילת ;מדםהעקובברטולומיאוסליל ;השנהשלושים

ישמיאר,בקט.תומסבפרשתהכנסיהלביןהמלוכהבידהמאבק ;מציה
מארדשונהבהכרחהיאהנזכריםלנושאיםוגישתו ;פררטסטנטהיהלזכור,
נגיע.ערדבקטעלמחזהואלאשראלירט,ס.ט.שלגישתומאשר

לאישהערצהבוישספק,ללארב-ניגודים.ומשוררסרפדהיהמיאר

עםיחדבזולת.מתחשבשאינוהכרחלאישרב-הפעלים,לגיבורהמעשה,
אמותיובדלתשקרענאמן,פררטסטאנטיהמוסר,אישעצמוחראהיהזאת

חיים.וירא

אישיותו.שלהמנוגדלקוטבמשיכהמשרםישהחזקלאישבהערצתו
היאהנרצח,בקטתומסשלמחיוכוגםהמשתקפתשבר,דר-המשמעיות

קרנרדאלנאצייםתיאררטיקניםשליחסםהואמשעשעכתיבתו.קסםהיא
היהלאעצמושחראמשרםאותר,מבטליםהםויצירתו.מיארפרדיננד

אתממעיטההמעשהמעולםויחרקוכיבאטימותםוסבוריםחזק","איש
כןכלהשרנהאלהאמןגעגועיכיכלל,תופשיםהםאיןכתיבתו.זמרת

אותם.חילאשבעצמוהחיים,אותםאתלתארלוהמאפשריםהםמעצמו
כדרכומיסתררין.לוטתזמרתחרא"הקדוש"שבנובלהבקטתומס

אותרשםאלאכן,סתםהסיפוראתמספרהסרפדאיןמכתביו,ברבים

בפירמרשםהקדושבקטתומסשלשסיפורומכיוןמדמויותיו.אחתבפי
הנוי,המלךאצלאישיומשרתכקשתרבותשניםששימשאיש,של

זשהיוהמאורעותשלאובייקטיביסיפרוזהרהאם-הבעיהמתעוררת
בפניחידותלהעמידאוהבמיארזהסרפדשלהשקפתונקודתזרהאם

אגב,חד-משמעית.בצררההחידהאתלפתרוכוונהכללוואיןקוראיו,
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אידבצערו,עמוומצטערהנויהמלךאתאוהבספקללאשהמספרלמורת
יראשהמספרלומר,ניתןלו.ידידהואשאיןהגם-לכקטשרגאהוא
המיסתררי.נוחרדאתבקטאתמעט

כמר,הסיפור,שלעיטוריםדכמהכמהטניסרןשלבמחזהומניגראם
ערדמסרבניםהענייניםב"הקדדש"הריהיפה,רדזמרנדשלומדתהלמשל,
כבד,שציינו(כפיבקט.שלדעבדרלמדצאדשרביםרמזיםישידתר.הרבה
העם,לענייגרםהשליטיםהנדדמניםלביןהנכבשיםהסכסרניםשביןהמתח
שלהסכסדניבמוצאולהאמיןהמל,ךכנגדמגינםאתבארכיבישדףשראו
הואתדמס,שלאבירבימיערדמתחילהמעשהסיפרומלדבררן).תומס

אהדנהאחרשנסעהספר,דבתיפהפיה,סרצניתעלמספררהדא ;גילברט
בגרכאשרוהערפילית.הרחוקהבל.דבררןסדף-סרףאדתרומצאההנוצרי

בספר.דאשרהחליפיםאחדלחצראמר,למרושתנמשןהשנייםשלבנם
ללונדון,שרבבקטתומסהגיעאחדשירםעדעליו.התהלכושרנותשמוערת

מידבקטתומסמסתירבתרחסדאתשמה.חסדהערר,שחומתבתררעמ.ר

עצמווהוארע,כלימצאנהלבלעברת,יערבתרןקטןבארמוןבוארעם
יותרגדולבפאראנשיו,בראשברוכבוהנוי.המלךבשידותלגדולהערלה
בקרבמעטוכההעדיןמזרחינסירושרנה,זרנראההואהמלך,מפאר

הגסים.האנגליםהבררנים
אמנםמיאר,פדדיננדקרנרדאצלמוצאיםאנוהתימהון,למרבה

איןמיאראצלרגם-טניסרןאלפרדאצלשמופיעמרטיבניכר,בשינוי
להעבירכדירהכנסיה.המלוכהמאבקלתיאורהרבהתרוםהזההמרטיב

עלילתאשה.כאןגםמופיעהיותר,אישייםלפסיםהאבסטרקטיהמאבקאת
מאשר"הקדוש•;ברקמתאמנותביתראמנםמשתלבתבקט,שלבתרחס,ד

ההיסטורייםוהנוישלכקטנדמה,זאתבכלאן ;ב"בקט"ררזמרנדעלילת
מפתההשניאשרמהם,לאחדדמיוניתבתתוספתללאגםבעירת,דיהיו

למרתה.וגורםארתה

נשים,בעניינימגרסהכגבר ;ביערחסדאתמגלההנויהמלךכן,
מרובאביה,אשדהנערה-הילהדאתיתרהבקלותלפתותמצליחחרא

ייעדבחרסוארתהגידל :בירתוהגורעהשירותאתלהעשהלה,דאגה
(הרשעה)אליאנררהמלכה :הסיפורהמשךבר.אשררעלהעולםעלגמרו

נתרנהשחסדיודע,הנוי ;ביעראהובהלושישומגלההנויאחרעוקבת
אתשולחהנוי ;לכקטזאתלגלותיכולאיבדמרבבותמסיבותאןבסכנה,
בהםפוגעיםהמלכהשליחי ;יותרבטוחלמקלטחסדאתלהעבירמשרתו
אתלהצילמכדימדימארחומגיעבקטתומס ;חסדאתוהרוגיםבצאתם

עםמשליםשהואואף ;גבולותחסרתהומי,הואבקטשלאבלובתר.
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אתומבקשפניםמעמידאלאאיברכילהניחישזמן-מה,כעבורהנוי

שלהבניםארבעתלבהסבתהיאהנקמהמדרכישאחתייתכזנקמתו.

מטרהלהשגתבמישריןפועלאינובקטאמנםאביהם.מאחוריהנויהמלך

נרמזתאןבקט.שלמותראחררקפורצתממילאהמחלוקתעיקרזו.

המאבקאתמרכזהסופרביודעין.ושלאביודעיןובמותו,בחייוהשפעתו,

שלרשתאתהשלישי.הבןהארי"),לב("ריצ'ארדריצ'ארדשלדמותוסביב

הואריצ'ארדאנושית.מבחינהערןכחסרימתארהואהאחריםהבנים

בקט.רצחאתלאביוסולחאינורריצ'ארדבקט,שלוהןהנוישלהןחביבם

ספקאיןשנשתמרו,ההיסטורייםהמקורותלפינכון.איברהתיאוראגב,

בניר.שארעלהקטן,בנוארץ"),בליבן("ג'וןג'וןאתהעדיףהנויכי

למסרוהנויניסהבצעירותם,מתווג'פרי,הנויהגדולים,הבניםששנילאחר

בתדר.עכשיוהיההשלישי,ריצ'אר,דהחוקשלפיהגםלג'ון,המלוכהאת

מתרץלארכיבישוף,נתמנהכאשרבקטשלבזוכרשחלהמיפנהאת

למסורלחברילושאל-לכקטהמיוחסתמפורסמתמימרהנאותההסופר

לעשותלשרת,חייבנקט .גדוליותראדוןשללשירותובקט,אתאותר,

לרושםבניגודכיעצמו.ממנווחזקגדולשהואמישלשליחותואת

.ובמרנןהמעשה,אישהואהנויהמעשה.אישאינונעצםבקטהחיצוני,

לאחרגםבאמונה,הנויאתנקטשרתלכןהמילה.שלנידתוהארצי

מתאיםכברהמעשה,אישאינובאמתהואנאשראן .עמוהרעשזה

שהואהמלך,הנוישלמסוגראחראזרןשללשירותובריאתומעצםהוא

הנויעצמו.עלאפילולשלוטמסוגלאינוהואאןטוב,אישליכדבתרן

בקט ;השולחןעלקלפיוכלאתזורקהנויסגור.הואנקטפתוח,הוא

בקטשללרציחתוגורםהנורא,בזעמומתפרץהנויסודותיו.עלשומר

אלושרבשובמתפללוהואמלאה,בתשובהחוזרהנויבמאוחר.ומתחרט

בןמקרהובכלמקברו,הנויאתרודףהמתנקט ;המתידידו-אוינו

עליועומדכאילו-חדשאסוןברפוגעהעבר,מןמחילהמבקשהמלך

נקמני.שטן

קאתולי.היהאלירטס.ט.פרוטסטאנטי.היהמיארפרדיננדקונרד

אליוטס.וט.דתי,מחזהבעיקרוהוא 4)בקתדרלה""רצחהפיוטיהמחזה

ב"רצחקנטרבררי.שלהקתדרלהנתוןביצועלמטרתבמיוחדאותרכתב

אלירטבקט.תומסשלזמרתווהיאאחת,חשובהדמותרקישבקתדרלה"

תולדותעלמתעכבאיברהואומסוננת.אורכהעלילהרקמתמניאאינו

הנויהמלךמעניינו.איברנקטתומסרצחאחרשקרהומההמחלוקת,

כלעל.מתעכבאיברגםאליוטכלל.אליוטבעיניחשובאינוכשלעצמו

מןלמדיםשאנוכפיוזרויותיהם.תהפוכותיהםעלבקט,שלחייותולדות
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אשרבקט,שלהמרתירירםסיפרובעיקרחראבקתדרלה""רצחהכרתות,
נזקקאיברשאלירטמרבן,ממילאהקדושים.בקהללהימנותזכהנעטיר
רקבאיםדברשלבסופראשרהעלילתיות,והתסבוכותהעיטוריםלכל

ישאי·בהיררתלמנועכדישבפרשה.האידיארלרגיהיסודאתלטשטש
תמלילגםקייםבקתדרלה""רצחהפיוטיהמחזהמלבדכיכאן,להוסיף
למהותוובהתאםעצמו,אלירטעל-ידינכתבהתמליל ;שםבאותולסרט,

כלאיןאךבמחזה.שאינןותוספותמסויימותהרחבותבוישסרט,של
הנוסחים.שניכאןמסתמכתאניהדברים.ברוחמהותישינוי

ואפילוחס,דאוררזמונדכמולדמויותמקוםאליוטאצלשאידרקלא
היסטורית.מבחינהיותרכשריםכברשהםהמלך,בניוארבעתאליאנררלא

הארכיבישוףשבידהקרעהתהוותאחרלעקובמעונייןלאגםאליוט
השינויהשנים.במשךהיריביםמשניאחדכלשלוהתפתחותווהמל,ך
וסמכותכצינסלורשימשבהםימיםבאותםננקטשחלהמדומה,ארהאמיתי
ראהשהואהכנסיה,לענייניכךכלמסורלארכיבישוףשהיהועדחילונית,

חותמתאתלמלךולהחזירהצ'נסלורממשרתלהתפטרלעצמוחובה
אינוהואגםהפרשה,חוקריאתלהטרידהמרבהזה,שינוי-הממלכה
מחזהזהאידכיונזכר,נחזוראםבו.מתעמקחראואידאליוט,לגבימהותי
לביצועשנועדדתי,מחזהזהוכך.עלנתמהלאשובדתי,אםכיחילוני,

מצאושםהאישפעלשםקנטרבורי,שלבקתדרלהבקט,שלהזיכרוןביום
הלשוןאמנותשבו,השירההיאהמחזהשלהעיקריתומעלתומותו.את

מאשריותרמשורר,הואאליוטהבודדות.לשורותותהודהעומקהמקנה
משכיחשבהםהשירהיפיאשרפיוטיים,מחזותשלשורהכתבהואמחזאי.
כללאידבקתדרלה"ב"רצחאךהעלילה.מיבנהחולשותאתלעיתים
והתפתחויותהפתעותעםמסובכת,עלילהלבנותהמשוררשלבכוונתו

בקטשלהאחרוניםהנפשייםלבטיואתלהראותאםכיצפויות,בלתי
מזבחעלעצמוהקרבתשלהנעלהלמעשהפנימית,מבחינהוהכנתו,
שמתרחשמהעלדיברנו,עליהןהאחרותביצירותכמואינו,הדגשהאמונה.

עצמו.לבידבקטביןהמתרחשעלאלאהאחרים,הגיבוריםלביןבקטביד
האחרון,ברגעהבאים,המפתים,ארבעתשלהופעתםהואהרעיוניהשיא

המיסתרריןמחזהשלהעתיקותלמסורותבהתאםבניסיון.בקטאתלהעמיד
שלדמויותולאשרנות,התגלמויותבארבעהשטןזהרכילהניחישהדתי,
מתייחסבובמחזה,היחידהמקוםהואכאןהזה.העולםמןלקוחותרזם,בשר

למשרתהיתמנותרעםבנפשושחללשינויבקט,שללעברוגםאלירט
הםהמפתיםשארבעתאמרנובכך.הקשורותוהשאלותולבעירתהכנסיה,

גםהםהארבעהשהרייתר.הפשטתזוהיאךהשטן,שלשרנותהתגלמויות
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רבקסהנר•

בחרבמקרהלאדובר.שלשרביםבשלביםעצמו,בקטשלהתגלמויות
מולםבקט.אתשרצחוהםאביריםארבעהדררקא.ארבעבמספראליוט
הפוגעיםמאלהכמהפימסרבניםלכקט,אחריםיריביםארבעהאליוטמעמיד
בנשמתולפגועורציםאחרמעולםהללוהאביריםארבעתבלב.דבגרף

הקשההמשימההיאזהניסיוןעלההתגברות ;בקטשלבת-האלמוות
הגופני.המרותלא ;הארכיבישוףבפניהעומדתבירתו

מלונדון.תומסהצעיר,בקטתומסשלזמרתואתלובשהראשוןהמפתה
ולאבכבדהיהלאבהםעבור,ימיםוהקדושהנכבדלארכיבישוףמזכירהוא

מלאיהעליזים,החייםואתהמלך,עםידידותואתלומזכירהואקדוש.
עםשחמטמשחקמשחקהראשוןהמפתהאגב,הבעיות.וחסריההבאה

שלהפתיחהלסציבתהדכאןיש jאותרמבצחוהארכיבישוףהארכיבישוף,
יפותבמיליםהשח.במשחקהנויאתבקטמבצחשםלטביסרן,"בקט"
האדםשחייערבה,תומסאךהעבר,הנאותאתבקטבפני"המפתהמתאר

אותרמזהירהמפתהכאןואיננו.חלףכברוהעברעצמם,עלחוזריםאינם
לאתומסכיבערמה,ומוסיףהמלך,עםריבשלאפשריותתוצאותבפני
ידידיו.היועדייוהאחרוניםאלהכאשרהחוטאים,כבגדכזאתבחומרהנהג

שמבקשמי ;להשיבאיוהעברשאתעדתו,עלחרזושרבהארכיבישוף
בעשריםאחרהמלך,בחצרשלדהמתוקיםהחייםהעלאתשלבדרךלפתותו

כלל.פיתויאיברהפיתוישבה.
כאשרבידידשהיההשלטוןכרתאתלארכיבישוףמזכירהשניהמפתה

משרתאתעצמועלולקבללחזורלארכיבישוףמייעץהואצ'נסלרר.היה
וקייםממשיהואהכרחהחילוני.השלטוןכרתאתבידידולרכזהצ'נסלרר,

לנקםלויאפשרהשלטוןכרתשני.במקרםרקבאההקדושהבהורה.כאן,
ראילרבכל.צדקולהשליטולחלשים,לענייםלעזרומטרותיו,אתלהשיג
ורצה.הואבסדנתההכנסיה,ולהחלשתלמפלתותביאהנוכחיתזוכר

מעמידהואשאיומשרםקררמר,מאשריותררציניפיתוישזהרבורר

אליוהענייןטובתאתאלאשלו,והנאתוסרכתואתהארכיבישוףבפני
החילוניתשהסמכותבאומרולמפתה,מסרבהארכיבישוףאולםשואף.הוא

לשרתם.לאמלכים,לזרןהואותפקידוהדתית,הסמכותמןנופלת
המלך.כנגדהבררניםעםבריתלבררתלכקטמציעהשלישיהמפתה

עושיםהבררניםגםהלואהמלך,סמכויותכנגדמתמרדהארכיבישוףאם
כדיאחת,ידלעשרתלהםרמרטבמשותף,אינטרסלהםשישמכאןכך.

איברהמפתהבמלך.גרדבלרוצהאיברתומסאןיותר.חזקיםלהיות
הנאה,זכונתלרמבקשאיברתומסהמלך.כנגדהתמרדותומהרתאתמביו

דובר.אינההבררניםשררךובוודאי
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אולםרציני.בניסיוןתומסאתהעמידהלאהשלישיהמפתההופעת

רציניתבעיהמעמידבאמתרהראוהאחרון,הרביעיהמפתהמופיעעתה

שבהקרבתהגדולהעלמדברהרביעיהמפתההקדוש.תומסבקט,תומסבפני
זוהריםבצבעיםהמרות.שלאחרהתהילהעלהאמרנה,מזבחעלהחיים
מכרחםרבשחראכרחהמרות,לאחרהקדושיםשלכרחםאתמתארחרא

המעשהאתלעשרתלרמציעהמפתה :בקטשלבמיליםונסיכים.מלכיםשל
התנשאות,שלגאווה,שלמנימוקים-הלא-בכרבותהסיבותמתרדהנכון
ראףהללו,בדבריםהגהשהואעצמו,בפנימודהבקטשלטון.תאוותשל

מחרייבהאדםזאת,בכלבחטא.מלרוחהטובהמעשהגםבמחשבותיי·חטא
עצמו.עלזהסינרןלקחת

הארכיבישוף;מדברייותרחזקותנשמעותהמפתיםטענותהאמת,למען

בירתו.והרציניהאחרון,למפתההולמתתשובה,מוצאשחראלומר,ויקשה

ישרפרגההרוצחיםהאביריםמןואחדבקט.רצחעםמסתייםהמחזה

בקט,רצחעםנקבעהכנסיהעלהמדינהניצחוןכיומציין /הקהלאל

הרוצחים.אתלחרףלהפסיקזהמהסדרשנהניםלאנשיםלהםרמרטב
המחזהפריי·כריסטרפרחראאלירטס.מט.בגישתומארדשרנה

הנויחראוגיבורו , 1961בשנתהתפרסםהמעיל")("קצר ) 5"קרטמנטל"

זוכראת"קרטמנטל"מתארשהזכרנו,האחרותהיצירותכמרשלאהשני.

באחדהעוסקבפרולוגפותחהמחזהן. iבשלטהשניהנוישלהמיוחדת

שחראצד ;הנוישלשלטונוימילתחילתבירתוהאופיינייםהצדדים
הסיפוריםכל.מאשרבעתידהתוצאותולגביהמדינהלגבייותרהרבהחשוב

חת-לאכהעדדיברנועליהןשהיצירותצד ;וכדרמההיפהררזמרנדעל

סדרחרק,להשלטתהצעירהמלךשלהמיוחדתדאגתו :כללברעניינו

הפרולוגסטפן.שלהגורעשלטרנרשברתאחריהמעורערתבמדינהומשטר

למקרםממקרםפמלייתועםהמלךשלמסחררבקצבנסיעותיואתמתאר

הנהרגיםהסדריםאתולבקרהעם,אתבעצמולשפוטעל-מנתבממשלתו,

מארדוחרקהנוי,ל,מלןבתרניםראהדתרשאהבתופריי,כריסטרפרבמדינה.

לגיבורו.אלירטשניגשכפיכבד,דיראתותרןבזהירותלגיבורומלגשת
סדרלהשליטכדילמקרם,ממקרםסערהכורחנרדדאמנםהנויהמלך

הזקוקאיש,שלהשרראבחיפושימסתייםהפרולוגאן ;מעורערתבממלכה

שהנזקקעדבנסיעות,כל-כןמרבההמלךכי ;המלךאחרצדק,למשפט
לגביהאירוניתהמרירותמןכברכאןשישוכמרבן ;אותרמוצאאיברלר .

מעשירשלתיארוכאןיש :כלומרבעתי.דעדייןהצעירהנוישלזוכר
הנוישעהלפיאןוצרירת.תרצארתברשאיםתמידשלאהנוי,שלהטובים

ערדואיןלעתי.דתקווהומלאוחמש)עשריםלגילהגיעטרם(חראצעיר
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ובקטהנוי

יבראו.בימיםהטראגיתההתפתחותאתהמבשריםבאמתמדאיגיםסימנים

מלןהשני,הנוישלדמותולגביעמדתואתמבהירפרייכריסטופר

הואשכןהמחזה,תחילתלפניערדבעצם, ;המחזהבתחילתמידאנגליה,

הערכהניסיוןהנוי,עלביוגרפייםפרטיםכמההמכילהקצרההקדמהכתב

מאחרהמחזה.אתבכרתנוהסופר.ממטרותכמהוהגדרתהאיש,עלקצר

אתמלווההמחזהבמעלה.משניהואבקטשלתפקידוהגיבור,הואשהנוי

העובדותמןקצתסוטה(פריילמותוועדבשלטוןהראשוניםמצעדיוהנוי

המבק·ממפרשיהרוחאתלהוציאוכדיהנוי,שללמותוביחסההיסטוריות

האימפקטמצדמצטיירתלפיכ,ךבקט,פרשתבהקדמתו).כךעלמעירוים

הרצחאתעינינובמורואיםאבראיןהפעםהנוי.שלגורלועלשלה

פנייתואתשומעיםאנוורגזו,בשעתהנויאחריעוקביםאברבקתדרלה.

ולייאושומכן,לאחרלחששותיועדיםאנועמו,אשרלאביריםהנמהרת

עמו,המאבקמכן,ולאחרבקט,עםהידידותבקט.תומסרצחעלבשמעו

כמהחשוב.אספקטגםאםהנוי,שלמחייואחדאספקטאלאאינם

היתהבטרםעודהראשונים,שלטונובימיכברנקבעוהחשוביםמהישגיו

אחרילחיותהמשירגםוהנויהממלכה.ענייניעלהשפעהבקטלתרמס

הנויבחייו.לטובה,ולאמיפנה,נקודתהיהבקטשרצחהגם-בקטרצח

לומשכיחמגלה,שהואהאנושיובכברדבגדולתוהגורל,מרכההמזדקן,

ב"קצרשדווקאמקרה,זהשאיןוכמרבן ;בקטשלרציחתוחטאאתלצופה

האחרות,ביצירותזאתעשהשהואכשםהבמה,עלמתבקטאיןהמעיל"

 ;הנויאםכיהקרוא)(אוהצופהלעינימתבקטלא ;דיברנועליהן

המלך.אליוצאיםורחמיוהצופהואהדת

רבתזורמת,אינהשירתואןמילים.שלאשףהואפרייאלירט,כמו

להשתעשעאוהבפרייבקתדרלה'.'ב"רצחכמופנים,והדורתפאטרס

כלקודםהואאלירט,כמופריי,גםבקלות.ולעצבהבהלשחקבשפה,

כבמחזרתשבמחזותיו,היא,התוצאותאחתמחזאי.-מכןלאחרורקמשורר

המיוחדיחסובשללמדי.דרמהבצררהמתבטאיםהשוניםהגיבוריםאליוט,

אחריםמחזרתמאשרזהמחסורןפחות"קרטמנטל"סובלהשני,להגוי

מזלזלאיברהואנקט.אתשונאאיברהואאןהנוי,אתאוהבפריימשלו.

וריליאםשאומרכמרהאישים.שניבמאבקוהדרגדולהרואההואבדמותו.

 :הסופרדעתאתיותרארפחותהמשקףהמחזה,מדמויותאחדמרשל,

יכלהבשמיםכרכבכלאולונדון,אתויציףיעלההתמזהנהר"אם

התפתחאליהםהמימדיםאתתואםזהיהאהלילה,באישועצמו

הזה."העניין

סרפדיםאצלשרנהבצורההכרנואותןבדמויות,נפגשיםאברבמחזה
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לררג,ר'נרעדהסוףלקראתוגדלהולןתפקידחדשות.בדמויותרכןאחרים,
הופעת ;החוקייםהבניםמןיותרלאבירהמסורהמלך,שלחרקיהבלתיבנר

כתבזוכרים,(טניסרן,מקצועית.זונהררג'ר,שלאמרהופעתהיאשוליים
שלהאהביםעסקיאתרואהפריי .נשתנוהזמנים ...היפהררזמרנדעל

מאשריותררבת·צדדיםדמותהיאהמלכהאליאנרראחרת).בצררההמלך
שהיאלומרמדייותרזהיהיהאםאףכן,לפנישפגשנודמותהבנות
השמים.מןמלאן

עדששימשבקט,מינויהיאובקטהנויביחסיחשובהמפנהנקודת
די·נררזיקוקיפריימפעילכאןקנטרבררי.שללארכיבישוףכצ'נסלרר,כה

אליאנררמאר.דמרושמיםאןבמקצת,המרמיםאותנוהמשאיריםלשוניים,
ביןולתורןלגשרמנסהוהיאלכקט,המינויאתמציעהנויכאשרנוכחת,

בקטהנוי,העתי.דמןוחוששבקטנרתעזרבנוסחהגםהאישים.שני
אדיקותוצרפת,מלועלבקלילותהתבדחוכןלפנירגעשרקראליאנרר,
מתנדפתוההרמוניהלפתע,שלרשתםמרציניםהחלשה,ואישיותוהמופרזת
כלפילחטואעתידלארכיבשיוף,שייבחרמיכיאומר,בקטמשיחתם.

שאםלצפות,איןהאדם.שלבטבעוהיאהמחלוקתהאלוהים.ארהמל,ך
המריבותבזאתתמחקנהאנגליה,ננסיתלראשהפרטיידידואתימנההמלך
עלולידידונקטכילהאמין,יכולאיברמצידוהנוילמדינה.הכנסיהשבין

להסתפקמוטב :אזהרהמשמיעהאליאנררחוש.שרנהבתפקדילהשתנות
משמיעבקטכאןמפוקפקים.חדשיםהישגיםלחפשמאשרהקייםבטוב
מעברשהםכוחותעלמדברהוא :המלךאתלהדאיגצריכיםשהיודברים

חייםכחכמתהןלהתפרשעלוליםהעמוקיםוברירהאדם.שללשליטתו
שללישורתומגעתאינהשישורתואשםשלכדיאלקטיקהוהןעמוקה
והארכיבישוףהמלךשאםסברו,הואהאזהרה.אתקולטאיברהנויהנוי.
לממלכה.והןלכנסיההןטוביםימיםיגיעווהבנה,הרמוניהתרדיחדיעבור

החרקקבעית :בירתוהחשובהלעבודהלהתפנותיהיהאפשר :ובעיקר
בירתו.הרחוקלעתידעדימיםשתאריויציבה,במסגרתוהמשפט
מכירוןוהשקפותיו.הליכותיואתומשנה-המינויאתמקבלנקט

ההתפתחותמןנפגעהואלהשתנות,עתדיאיברואףהשתנה,לאשהנוי
וחרזוחרזוהואמראש.העתידאתשחזהבקט,מאשריותרהונחהחדשה

ולעדותיו,למפעלושותףשהיהמיכיהדבר,ייתכןכיצד :נקודהלאותה
לשניים,אחידהשפהאיןשרבאחר.בעולםיחיהשרנה,כלשרןעתהידבר
הואננקט,מזלזלאינופרייאםאףלשני.האחדכל·כןקורניםשהיו
הנויבוויכוח.יותרהמשכנעיםהנימוקיםאתלחבריספק,ללאנותן,
יסודותעלהממלכהאתלהשתיתבקש iהנהמעוף,נעלהמדינאיהוא

19f) 



רבקטהנוי

ראילרההורה.צרכיאתמביךשהואכשםהעתדיצרכיאתוהמביןאיתנים,

דברשלבסופרמתרכזיותר,נעליםנושאיםעלדיבוריוכלעםבקט,

במרותאלאהאלוהים,במרותלאהמלךמרותאתומחליףקטנים,במעשים

הנוי.פניעלשהיאכלמעלהלוישאםגדולשספקהאפיפיור,

האנושיתהדיידותכיהביטחון-חיתההנוישלביותרהקשהשגיאתו

האידיארלרגית.המחלוקתמןחזקה
 • 1970אוגוסט,

רתערה

. 1387-1400 , 1. Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales 
. 1884 , 2. Alfred Lord Tennyson: Becket 

. 1879 , 3. Conrad Ferdinand Meyer: Der Heilige 

שלולרומאןבשינויים,פויכטוואנגרליאוןע"יהתקבלחסדהבתמוטיב

זים"."היהודי
. 1939 , 4. Thomas Stearns Eliot: Murder in the Cathedral 

. 1960 , 5. Christopher Fry: Curtmantle 
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שקספירלחוקריגורמתמידה"כנגד"מידהשהקומדיההרבהשניםזה
שאידמחזהיכולהאמנם :הסיווגשאלתניצבתכלקודםניכר.ראשכאב
אשרמחזה,האמנם 1"קומדיה"להיקראוההומורהקלילותמןמאוםבו

הדיןמןבידינו,הנקוטהמוסריבקנה-המידהפוגםכביכול,הטוב,סיומו
הופעותיו-פהוניבולהיתולקטעיבמחזהבויש ?לקומדיהשייחשב

המצליחותהמעטותהדמויותאחתשהואהזונות,סרסורפ;מפיי,של
אותנומצחיקוכןהדעת,קללוצ'יושלהופעותי.ואועלינו,להתחבב
ופארסהקרמיקהקטעיישכידוע, ,אךהמגושם.השוטרמרפק,שלטמטומו
השוערשלהמפורסםנאומו :שקספירשלהגדולותהטרגדיותמןבכמת

המחזה,אתללמדהחייביםוהמוריםחנכים iלנלבשברוןהגורםב"מקבת",
אשר ,-18תהמאהשלהספרותמבקריוכברלכך.בולטתדוגמתהוא

קשותנזפוהצרפתית,הדראמהשלהקלאסיתהנוקשההצורהעלהסתמכו
יכולים,אנואיןהתחומים.אתוטשטשהצורהעלהקפידשלאעלבשקספיר

שבילמסתבר"קומדיה".למינוחההצדקהאתאלהבקטעיםלראותכן,על
אתלבלועועלינוהיא,קומיתאכןהראשיתהעלילהכיהיה,סבורהגדול

"מידהאתהחוקריםהגדירורוחם,ממורתמשהולהביעכדיהמרה.הגלולה
כוללות,שקספירשלהקודרותהקומדיותקודרת'.'כ"קומדיתמידה"כנגד
ןקרסידת'.'ו"טרואילוסטוב",הכלטוב,"סיוםאתגםהנזכר,המחזהמלבד
"מחזותבמינוחמשתמשיםקודרות""קומדיותבהגדרהשבמקוםויש

שעלילתהואברורתהא,אשרבהשנשתמשההגדרהתהאבעייתיים".
לא-מעטות.תמיהותבפניאותנומעמידיםבוהמופיעותוהדמויותהמחזה
לידיוהשלטוןסמכויותאתומוסרמיסתורית,לנסיעהיוצאוינהשלהדוכס

שמיםיראתרומיות,מידותבעלאיששלשםיצאלאנג'לואנג'לו.של
בתפקידואנג'לושלהראשוניםמעשיוואכן,המוסר.טוהרעלומקפיד

מבקשאותוהחטא jמוינההחטאאתידבחוזקלשרשנועדוכולםהרם
הסרסורעלהזונות,בתיעליוצאהקצףהמינית.התאווההואלבעראנג'לו
לפניעודלהריוןז'ולייטהאתהכניסאשרהצעירקלאודיוועלפומפיי,
התאווהלמןהארוס,שלהשונותהצורותביןהבחנהכלכאןאיןהחתונה.
במע-רקמתבטאפומפייהסרסורשלע;'נשוהאמי:זית.לאהבהועדהנמוכה
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בשלהחתונהמרעדאתדחהרוקז'רלייט,אתהאוהבקלארדיר,ואילו ;צר

בחיימאמידאנג'לוכילנרמתבררואכןלמיתה.נידוןכספיים,סידורים

בדרןנולדלאאנג'לרכימספרלרכל,האוהבלרצ'ירמוחלטת.פרישות
לעמודבנוחרונטרחמעצמו,מארדמרוצהשאנג'לרומסתברבשר.כל

אחותובניסיון.ירעמואנג'לר :הבאהצעדלנרבררורכבוניסיון.כלכנגד

להתקשדעומדתאיזבלהאחיה.חייעללבקשבאהאיזבלהקלאודיר,של

לאיזבלה,אשרהקדושות.האחיותבגדיאתעוטההיארכבונזירה,לחיי

משאנג'לרפחותלאהליכותיהומטוהרהטובותממידותיההיאמרוצה

ש,דככפריתהאחחייעבורהיאמבקשת ;שלוהטובותממידותיומרוצה
ולהזריקלהתערבפעםמידימוכרחהצדמןוהעומדאותהשהביאלרצ'יר

ארתה,מאלץשמעשהוקלארדיו,עלכועסתהיאבעצם ;עידודזריקותלה

השק-אתהולםאינושכהענייןבשלמחילהעבורולבקשטהורה,עלמה

ככלשקספיר,חוקריביניהםמאוחדיםלפחותזובנקודה(ואכן,פרחיה.

איזבלה).אתסרבליםאינםכולם ;אחריםבענייניםשונות'זtדעותיהם

לחטואמבקשהואלו.יאהוכןאנג'לר,אתהמושכתהאשהבדיוקזוהי
הואמבטיחזר,בדרןלמדדת.קלאדדידאתדןבשלדהחטא,אותזאתעמה

החנינה.צורעבורלשלםעליההמחירזהר ;האחחייאתתציללה,
שהענייניםאלאסביר.הכלשנאמר,מוטבארטוב,הכלכאן,עד

מתבררהבמה,עלהנעשהאחרעוקביםשאנועדכן.כלפשוטיםאינם

אחרעוקבהואנזיר,שלבתחפושת ;למרחקיםכלליצאלאשהדוכסלנד

המסכןאנג'לראתלהעמידהיאשלוהמוצהרתוהמטרה ;בווינההנעשה
שארכלעלגםאולםלאנג'לר,ראשוןבקרמיועדהניסיון :כלומרבניסיון.

הראויהגמולאתיקבלושבסירםמנתעלביקרות,לעברוהמחזהאנשי
אפשרערדזרנוספתהתפתחותגםהרעים.ארהטוביםמעשיהםעברולהם

אותםכימסתבר,הדוכסמדברי :הכלעדייןזהשאיןאלאלקבל,היה

להשליטשביקשחראאנג'לרלאמין,לעבירותהנרגעיםנוקשיםחרקים
ומאחרכן.לעשותפקודהלוהשאירעצ.מרהדוכסאלאבווינה,אותם
לאואףבעבר,אלהלחרקיםנזקקלאעצמוהדוכסכילגמרי,ובורר

כאןאידאםהיאשאלהלשלטון,בחזורבעתי,דלהםלהזדקקמתנורן
נעשהזהמעשהגםכילהניח,היאאחתאפשרותדבר.לאעלרנהמהרמה

הדוכס,-אחרתאפשרותומכופל.כפדלבניסיוןאנג'לראתלהעמידכדי
לבחרןמבקשנחרטים,והמושךהכלהמכווןהעליוןהכוחבבחינתשחרא
שלטיבומהבדרך-כלל,נהםלעמודיכוליםאדםשבניהחרקיםמהם

להסיקו.מכאןעצמו,שלוממשלומאשריותרוקפדנינוקשהממשל

אנג'לרשללהעמדתוביחסבעתי.דבשלטוןשלודרכולגבימסקנות
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הדוכס, :בירתותמוההבקררהערדהעלילהבהמשךמתבררתבניסיון,
וצרנועלושמעראיזבלה,קלארדירשבידלשיחהסתרממקרםשהאזין
מציעחראלאיזבלה.ולעזרוהבעיהאתלפתרומבקשאנג'לר,שלהשפל

הלילהבחשכתכמקר.מהולשגראנג'לר,בפנימסכימהפנילהעמידלה
שברעתואתהפראנג'לראנג'לר.שלהזנוחהארוסתומריאנה,אחרת,אשה

שאלהמתעוררתכך,אםכספה.אתאיבדהשמריאנהמשרםלמריאנה,
יעדאםבניסיון,אנג'לראתלהעמידלדוכסלוהיהטעםמה :וקשהכבדה

כאשר :מזוקשהושאלה ;האיששלמהימנותואיעלבימיםמשכבר
בהםהעקרונותמכליותרחזקהאיזבלהאלתאוותוכימרגיש,אנג'לר

חושב,שקספיר)גיבוריכל(כדרךעצמואלמדברהואכה,עדדגל
מוטב·הללוהדיבוריםכלהרע.ליצורנכנעולבסוףלרגעמתחרטמתלבט,

עצםעדבעקרונותיושעמדכאדם,מדברחרא ;השלמההכנרתבחרתםעים
שברעתוהפרתאתזוכרשאינוהייתכן ;מעודורעעשהולאהזה,היום

פירושמביאהשקספירית","הקומדיהבספררצ'ארלטון,ב.ה.ןלמריאנה
הוסיףששקספירתוספת,אלאאינומריאנהסיפור :זותמוההלנקודה
המחזה.שלהמקוריתבתכניתכלולהחיתהלאאשרתוספתבדיעב,ד
ממחזותהמרנן,מןבעלילותלמחזותיושקספירהשתמשכדיוע, :והראייה
מהמצאתואינהמידה"כנגד"מידההמחזהעלילתגםכךשרבים.וסיפורים

בעלילהווטסטון.סינתירשליצירותיהםעלמסתמךהמחזהשקספיר.של
מפקירהלאיזבלהבילה 1המלהדמות ;למריאנההמקבילהדמותאיןהמקורית,

לו.נישאתמכןולאחראחיה,אתלהצילכדיאנג'לרשללרצונועצמה
מחיבוקיואיזבלהאתלהצילכדימריאנה,אתהמציאשקספירכלומר,
פינעלהלאדםהמחזה,שלבסיומולהשיאה,רבדיאנג'לו,שלהשפלים

עצמו.לדוכס-אנג'לועלנמה
מוצאסינתיואצל :המקוריתלעלילהביחסחשובשיבריעודיש
משת·ואניהשונים,בסיפוריםזהיםהשמותאין(למעשהלהורג.קלאודיו
 :להורגמוצאאינוקלארדיררטסטון,אצלהעניין).להבהרתרקבהםמשת
ברנרדיין,האסירמופיעשקספירשלבמחזהובמקומר.להורגמוצאאסיר

אינוהואאףדברשלבסופואולם-זהנעיםבלתילתפקידהמיועד
קלאודיוהוצאאכןניולשכנעואנג'לואתלהטעותכדיבחייו.לשלםצדיו

שמתשלישי,אסירשלואשראתהסוהרביתמפקדאליומשגרלהרוג,
לפיבמחזה,השולטתהיאהרחמיםמידתואכן,מחלה.עקבטבעימורת

זולא :ברחמיםנוהגאינואמנםאנג'לרשקספיר.שלתקופתומושגי
שנןסבור,הואלפחות,(כך,איזבלהשלתומתהאתמחללשהואבלבד
מכןלאחר ;המיועדת)הנזירהשלמקרמהאתמילאהשמריאנהיועדאינו
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אתלהוציאונמרצתמהירהפקודהשולחובסתרהבטחתו,אתמפרהוא

אתומתקניםמשניםברקע,הפועלהדוכס,שמעשיאלאלהרוג.קלארדיר

לפירלאהתרצארת,לפינשפטחראדברשלרבסרפר :אנג•לרשלמעלליו

להרוג,הוצאלאקלארדיר :טרברתהןלמעשההתרצארת,הרע.הרצון

ארתהנושאראנג•לראנג•לר,שלהמיועדתאשחרהיאממילאן.מריאנה

אתלאשהעתהישאשקלארדירמרבן,ממילאהדוכס.פקודתלפילאשה

מידותיהמטוהרהוקסםכההעלילה,התפתחותבמשךוהדוכס,שלר.ז•רלייטה

התלאותכלעברומתאיםפיצוילהלתתמבקששהואאיזבלה,של

נתעורר,באיזבלההדוכסשלעניינושלו.לדוכסיתארתהוהופך-שעברה

בהמשךסיפרנו.שכברכפיוהאחרת,האחלשיחתבסתרהאזיןכאשר

קלארדירכי jבאכזריותאותררגדפהאחיהאתאיזבלהחרפהשיחהארתה

רתחמצניעמארדנהנההדוכס .לאנג•לרלהיעתרממנהומבקשלמרתמפחד

נזיר,של(בתחפושתאתהמשוחחהואשכאשרעו,דומה :איזבלהשל

יוולדבנהמאשרהחוק,בדרךימותשאחיה.מוטבכיאומרתהיאכמובן)

אמנםאיזבלה.שלמידותיהבטוהרהדוכסמשוכנעמעתהלחוק.מחוץ

 :קשהבניסיוןאותהאףומעמידשבהבקשיותמבחיןהואכילהוסיף,יש

איזבלה,קלארדיר.שלהצלתועללהמספראינוהואהדבריםבהמשך

 :אנג•לרשלחייועלמבקשתזאתבכללהורג,הוצאאחיהכיהסבורה

ידהאתומבקשהחוטאיםלכלהדוכססולחזה,רחמיםמעשהלאחרורק

איזבלה.של
 :מדועמאו,דתמהיםואנוסולח,איברהדוכסאחדלאדםאמנם,

הוציאבפניו,עומדמילדעת.מבלילוצ'יר,כיללוצ'יו,סולחאיברהדוכס

העונש,חומרתעלמתלונןכשלרצ•ירהמחופש.הנזירבפניהדוכסעללעז

 .נסיושלדיבתואתלרעהשמוציאלמימגיעכזהעונשכיהדוכס,אומר

עונש jלצביעותמחילה jולרוצחלנואףסליחה :העליוןהצדקרבכן,זהו,

הנסיכים.בכברדשפוגעלמיכבד

 :המודרניוהבמאיהמבקראתהמטרדיההעיקריתהנקודהכמרבן,וזרחי,

להשקפותינוזהסירםלהתאיםעלינוכיצדארזה,סיוםלהביןעלינוכיצד

נירם.
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מרביתאשרמוזרה,בתכונהמצטיידלשקספירקיסר""יוליוסהמחזה
יוליוס :שוניםמפירושיםפירושיםלהלמצואוביקשובהנתקלוהמבקרים

עודנרצחהראשי,הגיבורלכאורהושהואהמחזה,נקראשמועלקיסר
המערכהבתחילתנרצחקיסרנמרץ,בדיוקהמחזה.שלהראשונהבמחצית

מתעוררתכמובן,מכאן,מלאות.מערכותחמשכולולמחזהואילוהשלישית,
הואואם ?שמועלהקרויהמחזהגיבורבאמתהואקיסרהאם :השאלה
ראש,כרותתגופהבבחינתאינההאחרונההמחזהמחציתהאםהגיבור,

קיסר""יוליוסכיכמובן,לטעון,אפשר ?סיוםלקראתשהואאידהנעה
רשאיהיהלאאלהבמחזותי~קספיר.שלההיסטורייםמחזותיועלנמנה
אנווכןידועות.עובדותעללהסתמןהוצרךאלאלדמיונו,רסןלשלח
אנגליה,מלכיתולדותאתהמתאריםההיסטורייםמחזותיוכיגם,רואים

אמנם :בצדהסתירתהזוטענהמדי.יותרועמוסיםבצורתםמסורבלים
עובדותכמהעלשקספירהסתמןאמנםהיסטורי.מחזההואקיסר""יוליוס
במקוםמחזהואתולסייםלהתחילבעדו,מונעזהדבראיןאולםקבועות.
שיסתייםכ,ןמחזהואתלבנותיכולהיההרי :כלומרכעצמו.שבחר
ההיסטורית.באמתהנימהכמלואבזאתפוגםהיהולא-קיסרברצח

קיסר.ברצחולהתחיל-"ברוטוס"למחזהולקרואלמשל,יכול,שהיהאו
שהעמידומדנטה,מאודרחוקברוטוס,אתבתפישתושקספיר,היהסהרי

המחזהאיד-אןהפשע.בסולםאיש-קריותליהודהרקשנישלובתופת
המשוררשלכוונתוחיתהזאתשבכל,מסתברברוטוס.שלשמועלקרוי

שראינוהקולנועיתהגירסהזכראתמעליםאנוזובנקודהאגב,שונה.
ברבדוומולדןכקסיוס,גילגולדג'.וןכברוטוס,מייסרןג'ימסעםשנים,לפני
לקיסרהמפורסםהקינהנאוםאתבדקלמולבנואתששבהאנטוני,כמרק

צרמהזוותפישהמנופחת,בובהאלאקיסרהיהלאזהבסרטהנרצח.
אותותמבשריםעצמובמחזההמשורר.כוונתאתכהולמתנראתהולא

אותותישנםקיסררצחלפניבלילההמתקרבת.הרעהעלעל·.טבעיים
מתהל-אריותהחוצה,נזרקיםוהמתיםנפתחיםקברים :ומפחיידםמוזרים

הקפיטול.עלנוזלודמםבמרומיםנלחמיםלוחמיםגדודירו,מא,בחוצותכים
לקיסר,אומרתהיאנכונה.אלהסימניםמפרשתקיסר,אשתקליפורניה,
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 :יוםבאותולסנטילךלאכיעליולהשפיעברצונה
 jשביטכרכבינראיםלאקבצנים,"במרת

נסיכים".מרתמבשריםעצמםהשמים

שכרכביםואדם,המבהילים,האותותבשררתהואקיסרשלמותר

ערןחסרלהיותיכולאינוהקרוב,מותרעללהזהירכדיממסילתםסרטים

מהרתעל ) 1ברזליס.א.שלהתיארריהאתכאןלהביןכדאילחלוטין.
ונפילתוירידתוהואהטראגדיהעיקרהרילדעתו, :השקספיריתהטראגדיה

הואהואעמיקתא,לכירארמהמאיגראהניגו,דעצםהמעלה.רםאדםשל

נפילתואזשכןהמעלה,רםלהיותהגיבורעלהטראגי.האלמנטאתהיוצר
הקצרות,שניביןהמרחקשגדלככליותר.רושםרבתיותר,גדולההיא

רעלינוחיובי,גיבורהואקיסרירלירסהאם-כןראםהאסון.יותררבכן

הנקראתהטראגדיהמרכזהואקיסרשלאסרנוהאםןמפלתועםלהזדהות
לעצמנו,להבהירכלקודםעלינואלה,לשאלותלענותשנוכלכדי ?בשמר

החרוזיםמבעדלנרנשקפתאדםזמרתאיזוקיסר.יוליוסשלטבעומהר

רומאי.אינוקיסרכיטוען,דורןרוןמרקהמבקרןהשקספירייםהלבנים

זמרתדווקאהואעצמוקיסרהריבמחזה,ררמאייםטיפוסיםשלבגלריה

כמרסטואיתדמותאינוקיסרזר.טענהבזכותנקודותכמהישאליזבתנית.

עומדיםאנובהן.מתביישאינווהוא-אנושיותחולשותלוישבדרטרס.

לצדלעבודלומררההואאנטרנירסאלבדברר :גופנימוםעלאפילו
לסבוליכולאינואשדקסירס,אחת.בארזןלקריהשמיעתובאשדהשני,

היהקיסרכיצדלבררטרסמספראדמות,עליאליהיהשקיסרהרעיוןאת

צדיוקסירס,והוא,בנהר,כשחיהכוחותיואפסווכיצדבזרועותיו,חולה

דומני,כאן,מוג-לב.הואכיקיסראתמאשיםאףקסירסלהצילו.היה

תשובתבידינוישקסירסשלזרטענתונגדבזהירות.לדבריולהתייחסיש

רבותפעמיםימותוהלבמוגיכיאומרהוא ;אשתולקלפררניהקיסר

יותרחותכתעדותאחת.פעםרקימותהלבאמיץ jשעתםהגיעלפני
ראיהאינןבלבדמילים(כישעתרבהגיעקיסר,שלהתנהגותוהיא

אתה,"הגםכפחדן.מתנהגהואאידהקושרים,עליועטיםכאשדמספקת).

אדם jנעלבגםאוליומאוכזב,נדהםאדםשלזעקתוהיא "?בררטרס

אפילוהביןשלאלדעתנוכחועתהכאל,עצמוראהבלבדרגעשלפני

שלזעקהזאתשאידודאיאן ;ביותרלוקרובאדםבלבהמתרחשאת

עלמבקשראינומתחנן,אינומתרפס,אינובכבו.ד,מתקיסרמוג-לב,

עלולשאדםהעובדהכיעצמו.אלחוזרותקסירסשלהאשמותיוחייו.

ברצונוקסירס,ויכולתו.כשרונואתוכללכלללסתורכדיבהאידלחלות,

איברקסירסביותר.חשובותובלתיקטנותלנקודותנטפלפגמים,למצוא

197 



' 
ר 1אבינגיטה

הענייניםשמהלןהערכהקיסר'יוליוסעלמצודדתהערכהלנונותז
ביותרמוצלחתהערכהלנונותזעצמוקיסרואילו ;אותהמצדיקבעתיד

ישקרטר,לאלעולםכמוהו"אנשיםמלכתחילה.בו,חושדהואקסיוס.על
לאנטוניקיסראומר-מאוד"מסוכניםהםלכדמהם,גדולמיבראותם

מדוברכאשר-מאודקולעקסיוס,עלקיסרשחורץזה,משפטקסיוס.על
התפתחותתהליךערבוקסירסכיהמחזה.בתחילתבפנינוהמופיעהאדםעל

כיארפדבשרםלשאתהיהיכולשלאאדם,אותרהמחזה.במשךמסריים
פעמיםכמהבררטרס.שלמורתואתעצמועלמקבל-עליויעלהקיסר
הזהתוצאותפעםובכלבררטוס,שלדעתובשלדעתואתהואמבטל

לפניוארקטבירסאנטרניוסעםהדבריםבחילופיאחת,פעםורקפאטאליות.
בחיים.נשארשאנטוניהיאשאשמתולברוטוסהואמזכירפיליפי,קרב

הואקסיוסהריברוטרס,לבידשבינוהגדולההמריבהבסצינתאפילו
האישרזהיותר.גדולהבמהירותהנשבריותר,המתרגשיותר,הנעלב
אומרקיסר,נגדלקשרבר.וטוסאתלצודרשתואתלראשונהבזרקואשר,

 ;קסיוסאתלאאןברוטוס,אתאוהבקיסרכיכלשהי,בציניותלעצמו,
כיקסיוס,עםמתחברהיהלאלעולםהריברוטוס,היהקסיוס,הוא,אילו

כדאי.הדברהיהלא
 :מטשטשהגבולכאזשבו.היוהרההיאקיסרביוליוסבולטתתכונה

המוכרתבעליונותואדםשלתמימהאמונהארארוגנטית,יוהרהזוהאם
לבטלהימנומבקשיםהקושריםכאשרבסנט,הכרזתולומר.קשה l'לכולם

משררההואגדלות.לשגעוזקרובהקימבר,פובל~וסכנגדגירושגזר·דיז
הכוכביםשארשכלשעהבמקומו,קבועהנשארהצפוני,לכרכבעצמו

לשנותוארפדפניםבשוםיכולאינוקיסר,הוא,במסילותיהם.וחגיםנעים
קיסר :רמענייזמדעתו.ברלחזוריכולשאיברמשרםעצמו,החל.טתאת

טועןאינוהוא ;צודקתהיתההגירוששפקודתלומרכללמנסהאיבר

דבריוכל jלאחריםאולוסכנהלהורתעלוללרומאהחוזרשפרבלירס
 .הגוזרהיהשקיסרמשרם-הגזרהאתלהשאירישכי 1בכןמסתכמים
 jהאולימפוסאתלערערברצונםהאםבשאלה,פונההואבפניולמתחננים

לגמרישרנהמרבןהמקבלתאולם-קיסרשלכוונתולפירטורית,שאלה
נירן :אגבבחרבותיהם.אליומתפרציםהקושריםכאשרמכן,לאחררגע

בסררנו;יעמודקיסרכיבחשבוןשלקחוהרימראש,זאתתיכננרשהקושרים

אולי.בררטרס,מאשרחרץ-ז.בתאכזביםהיומתרכ,ךקיסרהיהלרא
מוצאאיבראיששרנות.לאינטרפרטציותניתנתבררטוסשלדמותו

הרומאיההמוןעללרבותהכל,עלומקובלמכובדהוארעה.תכרנהבר

גרשפנקאלרצחלתתכדיבתרכניתם,לשתפורוציםהקושריםההפכפך.
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אתמעריוהואאףמותו,לאחראותוהמספידאנטובי,אידיאולוגית.
מעשהואתעשהלאקיסר,עלהקושריםמביןברוטוס,רקהמת.היריב
לאלברוטוסאמנם,אלה.בדבריוצודקוהואאנטוני,אומר-מקנאה

קיסר.עםאישיחשבוןכלהיה
מןאישולאבלב,דקיסראתרקשהרגולכ,ןאחראיהיהברוטוס
אנטוניכאשרכירואים,ואנו jקסיוס)שלרצונו(נגדלוהמקורבים
רשימהלערוךהואהראשוןמעשםהשלטון,להגהמגיעיםואוקטביוס

 i'lךישלאאנשיםשלרביםשמותביניהםלהורג,מוצאיםשלגדולה
ביניהםמחלקיםהםזאתעםיחד ;בנעשהישירבאופןכללמעורבים

זאת,לעומתלעצמו.הנאהטובתכלחיפשלאברוטוסואילוהשלל,את
לקושרים,להצטרףסופיבאופןמחליטשהואלפנישלו,המונולוגהרי
חשבוןאתעושהקיסר,לרצחהסיבותעלמדברהואגוון.וחסרחלשהוא

ברישהרייחי,דשקיסרשעה .ביותר.משכנעאינוהואאולם jהנפש
גםהואאלאהוגן,שהוארקלאמעטה.לאעצמיתרצוןשביעותבברוטוס

הקושרים.ועלעצמועלאבדןהמביאהואברוטוסזאת.להדגישאוהב
-השביחטעותו jאנטונילרצחמתנגדשהואהיא,הראשונההגדולהטעותו
הוא·טעותובפיליפי..רארקטבירסאנטרנינגדלהילחםכןעלעומדשהוא
טעותו jהאדםבנישלנכרנההערכהומחרסושבו,היושרמןנובעתשונה

רוח.וקוצרמייאושנובעתהשניה

הודעהברוטוסמקבלבההמוזרה,הסצינהעלהמפרשיםרבורבות
לפניקצרשזמןשעהלראשונה,זאתשמעכאילופורציה,אשתומותעל
לפישאינהקומדיה,כאןברוטוסמציגהאםהאסון.עללקסיוססיפרכן

בידשונותגירסאותיש l'המקוריבמחזהשיבושחלשמאאוערכו,
שלכוונתוזאתחיתהלאוכיבטקסט,שיבושכאןשישסבורתני,המבקרים.
המשורר.

שלוהקינהנאוםאנטוני.מרקשלהופעתוהיארבת-רושםהופעה
חוזריםאנוכאןכולו.המחזהשלהשיאלנקודתבצדקנחשבקיסרלכבוד

הדראמטית,הכובדנקודתהיאלקיסרהקינההאם :שלנרהמוצאלנקודת
של(ארקיסרשלחייולאהמרכזי.האירועהואקיסרשלשמותוהרי

המאורעותושלשלת-קיסרשלמותראלאהמחזה,צירהםבררטוס)
אחריו.גוררזהשמורת

כוכבו.וזריחתאנטרנימרקשללעלייתועדיםאנוקיסר"ב"ירלירס
ב"אנטרנירסאלאזה,במחזהלאאולם :יגיעהשקיעהסיפורשלתורואף

רקליארפטרה".

היאאישיותוקיסר"ב"ירליוסללבנו.אנטונייתקרבהאחרוןבמחזה
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אףאלאמברוטוס,רקלאנופלבאופיואשרמדיני,תככןהוא ;פוליטית

שבינוהמחלוקתבניצניכברמבחיניםאנוהמחזהסוףלקראתמקסירס.
העקרונותובעלהישרבררטרסאתשהכריעאנטוני,ר,מרק ;ארקטבירסרבין

ברוטוס,כדבריממנו.הצעירארקטביוסבפנילסגתמתחילקרשי,כלללא
תהילה.להםלהביאעתידאינועליוואנטוניוסאוקטביוסשלנצחונםהרי
בזכרונוצופןקיסר"ב"יוליוסשצופהמיכלרחוקה.עדייןזוהתפתחותאך
ההמוןאתומלהיבקיסרגוריתמעלעומדאנטוניהמנצח,אנטוניאת

 :קולקטיביתדמותהואבמחזהביותרהשליליה"גיבור"אכן,הרומאי.
וב"קורנליוס"קיסר"ב"יוליוסהגדולים,הרומאייםמחזותיובשניההמון.

הפכפך,ההמוןנכב.דתפקידזהואין-תפקידלהמוןשקספירנותן

אחר.דברלכלמעברלבואתהקונותהןכסףהבטחותולכאן.לכאןנוטה
המשורראותנומפגישהאםזה.בהמרןנתקליםאנוהראשונהבסצינהכבר
עלהקץשהקיץבעליל,לנולהראותכדיאלה,רומאאזרחיעםמיד

אין 1לדיקטטורהבשלההמדינהרכידרכו,אתהיודעהחופשי,הרומאי

לדעת.
"יוליוסאתלמנותישכיאותנו,משכנעאףאנטונישלהנפלאנאומו

מפנינדחההפרטגורלשקספיר.שלהפוליטייםהמחזותבשורתקיסר"
לשלטוןהתאורה .בדיקטטורמתחלףדיקטטור .הגדולהפוליטיהמאבק
הזריזהדמגוגראנטרני-קיסראתמפילוהמקנאהחומדקסירסנשארת.

בכלנופלבררטרסמ.מנר.ליהנותהצליחבטרםערדנצחרנואתממנוגוזל
כדיועמלעבדקיסרירלירסכאח.דואויביואוהביולושטומניםהפחים
אותריורשדבר,עשהשלאהצעיר,רארקטבירס-העולםבראשלעמוד
גבוהותהבטחותלושמבטיחבמיתרמךהרומאיההמוןהעת.לפניבקלות,
נשיםדמויותשתינערתברקעביותר.מדרמהלצאתועתיד-ביותר
הגברים.שלהשלטוןעולםעלהשפעהכלכמעטלהןשאיןרכות,

לרומארקשקספירנתכווןוהאם 1המפסידהוארמיהזוכההואמי

 1העברשבערפילי

 1%1יולי,

הערה

ספרוהמודרנית.השקספיריתהאינטרפרטציהאבילהיקראיכולברזלייס.א. ) 1
לראשונהנתפרסם Shakespearean Tragedyהשקספיריאנית""הטראגדיההידוע,
ספרימרביתעללומרשאיןמה-רב,בענייןנקראועדיין , 1904בשנת

שנה.ששיםלפנישנתפרסמוהספרותיתהביקורת
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בכיורןהמתפתחותרשויותהינןהטבען,מדעיהרוחמדעיכיההנחה

הרבה.סבוריםשישכפי ,-20ההמאהמחשבתפרידודקאלארדהיאנפר,ד

ובתל-בהתעסקותולזלזלמאר,דהאנושיהנוהגקייםקדמוניםמימיםכבר

הבעיהאתה.מתלמודןשרנהזהתלמודאםבפרט-הזולת,שלמודר

מדעיוהיעילות.הערכיותבסולםהגדולהמיפנהבשלבימינו,החריפהרק

לאאיש-הרותמדעימאשריותרשימושייםמדעיםכיוםהינםהטבע

אנשי-הריבשוק,"נחטפים"מ.משצעיריםשמדעניםשעהזאת.יכחיש

נרדףלשםוהפכהכמעט"יעילות"פתרת.הרבהבאופנההםהרותמדעי

לוותר.מקריםבהרבהמוכניםהרוחשארעלואילונצדק),(שלאלמדע

המודרניים,בחייםהטכניהתיכנוןשלערכושערלהשככלמזבן,ממילא

שררוזהבנידוןשנוחרב.האדםבעיניבחשיבותוהחייםטכנאיעולהכן

שהיוותההיאהמעשיהניסיוןשלבערכוההכרהשדנות.תפישותפעם

הרוחענקיאףסברופעםהמודרני.המדעבהתפתחותמכריעגורם

אבסטראק-מחשבהשלבדרןמעשיותעובדותליצוראפשרכיוהמחשבה,

אשרתיאוריות ;אריסטושלהפיסיקאלירתהתיאוריותוהראייה, ;טית

המדעים.בתחוםכלשהיהתפתחותבפניהדרןאתתס,מובשניםמאותמשן

(ארהיריביםהמחנותשניראשיבידהזלזולשיחסהוא,המעניין

מאנשירביםכיהיא,ידועהעובדהצורה.באותהבדיוקהתבטאהמתחרים)

שלמים.בטלניםארלמחצהבטלניםמדעי-הרוחבאנשירואיםהטבע

בדיוקהתייחסוהרוחמדעימאנשירביםשנציגיםהיא,פחותידועהעובדה

דוגמאותלמצואניתזהעולםנספרותהטבע.מדעיאנשיאלצורהבאותה

לאנשיומעוליםמפורסמיםסופריםשלגישתםלגביניותרמעניינות

עולמי,שםבעלימחזאיםבולטת.דרג,מההואלמשל,לרופאים,היחסמדע.

(אותרלרופאים.ביחסבתסביךממשלקרשאר,ב.ג.רעדמדלייולמן

המסופרתאחתבבדיחהסרקראטס.אצלכברלמעשה,למצוא,אפשריחס

הגדוליםהסופריםהםמעטיםל"ררצח").נרדףשם"ורפא"הפןבשמר

חיובייחסכי ,בצערלצייןישוכאן .ולמחקרלמדעחיובייחסהמגלים

אפשרכדוגמההמחקר.ארהמדעבמהותהבנהעלתמידמעידאינוזה

אדםשהיהגיתה,רבעצ,מר.בכבודוהגדול,הקלסיקאיגיתה,אתכאןלהביא
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ספררתבכתיבתהסתפקלאשונים,וכשרובותרחביםאופקיםבעלרב-גוני,
המקובציםמכתביועב-כרסכרךמדעיות.תיאוריותגםלפתחוביקשיפה

שגיתההגםערך,כלחסרתתיאוריהשלו,הצבעים""תיאוריתאתמכיל
לשמשיכוליותרערדקיצוניתדוגמהמאר.דזהבמחקרונתגאהעצמו

וזאתהטירוף.גבולעלשחיהגאוניהשבדיהסופרסטרינדברג,אוגוסט
 ,-19הבמאהאלאהביניים,בימילא

להתחילבוחריםאנוומעניינות.מאלפותגמארתבדומחסוראיו 1כאמור
הפתיעה,למרבהאך,חריף,ובשכלחדהבעיןשהצטייןסאטיריקך,בסופר

אנואיומדעי.,מחקרהערכתלגבימארזךחרש-מידהכלמשוללהיה
שלביותרהגדוליםהאירוניהמאמניאחדסרריפט,ליונתךאלאמתכוונים
בכלכמעטבולטתהאיררנית-סארקאסטיתהמגמההעולמית.הספרות
לחפשעלינוכביכול,וגלויים,ישריםבדבריםאףבכתביו.ומשפטמשפט

הממורמרסרריפטשלביותרהאירוניתהערתואמנם,הנסתרת.הכוונהאת
ספררגולינו","מסעיאתכתבכיהדגיש,סרריפט :מדעתשלאנאמרה

ההתפתחותלשעשעו".ולאהעולם,אתלהרגיז.מנת"עלביותר,המפורסם
במשךהפךגולינו""מסעי :הצפוימןלגמרישונהחיתהההיסטורית

צעירים·ם 1קוראשלרביםדורות ;הילדיםבספרייתקלאסילספרהשנים
מחשבהאףלהקדישמבליבו,לקרואממשיכיםועדייובהנאה,בוקראו
אחדשצייוכפיהסופר.שלהמרגיזההסאטיריתלכוונתושבקלותקלה

מהתקפתוברותחיושנכוורביםנמצאונכללכילהניחקשההמבקרים,
מקיפהוביקורתומדי,כוללנייםשדבריומשוםוזאת-סוריפטשלהארסית

האנושותשלהקיצוניהביטוללאהפרטי,העלבוןהואהצורבהעלבוןמדי.
כולה.

במחשבהשעלהכפיהעולם,אתסוויפטהרגיזלאגםאםמקום,מכל
ואף-ונפוץקריאספרהיוםעדהואגולינו""מסעיהרילפניו,
שלתקופתודווקאכיכאך,להוסיףעודישבה.לזלזלשאיוהצלחהזוהי

שלאההיגיון"מייתקופתהיצירותהןמעטותללבנו.קרובהאינהסרויפט
הוויאותומרוחקשנה,מאותמשלושלמעלהלאחרימינו.עדטעמןפג

בזמן.יותרעודהרחוקההאליזבתנית,התקופהלמשל,מאשר,יותרמאתנו
למדינות"מסערתהמלאבשמומתקראשהספרכפיאו,גולינו","מסעי

ולאחררופא,תחילהגולינו,למואלמאתכרכים,בארבעהמרוחקות,עולם
בשלמותו.לקוראיםמוכראינוכללבדרך . ) 1 "אניותכמהשלרב-חובלמכן

הספרשלהראשוניםחלקיושניעלמתבססיםלילדיםהשוניםהעיבודים
החלקהענקים.ארץובברובדינגנג,הגמדים,ארץבליליפוט,הביקורבלב,ד

והחלסשונים,מפרקיםמורכבאלאאחת,שלמותמהווהשאינוהשלישי,
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הקוראשללידיעתומדכאיםאינם-הסוסיםבארץהביקורהרביעי,

ואצלהגמדיםאצלגולינושלהרפתקאותיואףבצדס.לדמו,דישהצעיר,

עלמשתיןגדלינושבמקורשעהמיוח.דסינוןתהליךעוברותהענקים

למיניהםבעיבודיםהריהגדולה,הדליקהאתלכנדתעל-מנתהמלךארמון

האומדןעלויורקמיםפיוממלא-יותרמעודןמעשהעושהכרגילהוא

בהעזבתרקעוסקיםאינםלילדיםשנועדושהעיבודיםמובןהמהודר.

הגירסדתמןחלק-מטפיסייםבתיקוניםאףאלאגסים,פיסייםפרטים

 .כללנדרןמדש.מטהפוליטיות
ארסית,חריפה,סאטירההואנולדכלמובהק.מגמתיספרהואהספר

שניהאנושית.ההווייהשלאחראספקטמתקיףהחלקיםמןאחדכשכל

סאטירההםוברונדינגנג,ליליפוטעלהמספריםהראשונים,החלקים

הארצותובניארצובניהמחבר,שלזמנובניכנגדהמכוונתפוליטית,

המחקרעלהתקפההואדיוננו,עיקרשהואהשלישי,החלקהשכנות.

"מסעיבכללותה.האנושותכנגדמופנההאחרוןהחלקואילוהמדעי.

רעיוניתחטיבהמהווהסוויפט,ספרימנידביותרהידועהספרגולינו",

 .הסופרשלכתניושארעםאחת

הספריםמןאחדבכלחוזרתואפלה,קודרתאחת,עולםהשקפת

לעיתים.ומוזר,ך<ימיונילעולםהקוראאתמוביליםגולינומסעותהשונים.

-הסוסיםארץלאפדטה,המעופףהאיהענקים,ארץהגמדים,ארץדמוני.

רנהסמליתחשיבותלהםנודעתפנטסטיים.דימיונותרקאינםאלהכל

היצירה.בפירוש

יותרארסיתונעשיתהולכתומחריפה,הולכתסוויפטשלהסאטירה

שלקטנוניותםאתלתארכשהתחילסוויפט,האםלחלק.מחלקויותר

עדידעהזערוריים,הגמדיםארץשלבמסווהושליטים,אזרחיםהאנשים,

כיום,זאת,ויידעחכםמי ?דימיונוכנפיעלשוטגולינוירחיקהיכן

המוסריותחולשותיועלראציואגליתבביקורתהספרתחילתשאםברור,אן

עללחלוטין,אי·ראציונאליתבביקורתסופרהריהאדם,שלוהרוחניות

והאינסטינקטיםהטבעייםיצריוגופו,מיבנהכולל-האדםשלהווייתוכל

 ;מוסריים-רוחבייםפגמיםלתיקוןבדרישההאנושותאללבואאפשרשבר.

גופר.מיבבהאתלשבותהאדםמןלדרושקשהאן

המדעי.המחקרעלסאטירההואגולינו""מסעישלהשלישיחלקו

מסציבותמורכבאפיזודי,הואביותר.הפרובלמטיהואהספרשלזהחלק

בכדילאלאפוטה.המעופףהאיתיאור-הסאטירהשלתחילתהבודדות.

הןאףהאישוכנישלהמדעיותהתיאוריותכלמעופף.איהואלאפוטה
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מבטלכדרכו,במציאות.אחיזהכללהןשאיןהשערותמעופפות,תיאוריות
באוויר.מרתףתלוש,הואבכללותוהמדע ;הכלאתסוריפט
 :ומוזריםמשוניםביצוריםהוותיק,הנוסעגולינו,נתקללאיבואועם

בלתיבזוויתמוטיםראשיהםהעקמו.מי.במראםמצטייניםהאיאנשי
מקושטיםובגדיהםאתר,לכירוןאחתכלפוזלותעיניהםהדעת,עלמתקבלת
בזאת,דילארבים.נגינהכלירכןוהכוכבים,הירחהשמש,בתמונות

מידילעוררשתפקידםמיוחדים,משרתיםמחזיקיםשבהםהאמידיםהרי
שקרעיםהםשכןסביבם.הנעשהעללתגובהארלשיחהאדוניהםאתפעם
ישכןעלומלואו.עולםהםששוכחיםהעמוקות,במחשבות~הםכןכל

כילומר,למותרסביבם.למתרחשפעםמידיליבםתשומתאתלהסב
אנשי ;חריףשכלעלמעידהאינהמחשבהע.מקותשלזויסודיתהפגנה

אתלתפושמסוגליםשאינםעדשלהם,במחשבותיהםשקועיםכהלאפוטה
נוטלמהם,אחדכלעסוקבוכביכול,המדעי,המחקר ;בעולםהמתהווה

באמת.חשובדברבכללהבחיןהאפשרותאתמהם
לפיחתוךכשהואמוגש,האוכלבכל.שולטותהגיאומטרירתהצוררת

צורןישכאשראולםכלי-נגינה.בצורותאו-שוניםגיאומטרייםדגמים
הבתים ;החישוביםכלנכשלים-המעשהללשוןהתיאוריתאתלהפוך
המלאכהלבעליהניתנותההוראות-לכךהסיבהלנפול.ומטיםעקומים

בכללהקפידהרצוןשגיאות. >\'ל iנתמידשהביצועעדמסובכות,כההן
ים 1מסתפלאינםהחייטיםכך ;אבסורדיםלידימביאהמתי,מטיים,העקרונות
במכשיריםמשתמשיםמסובכים,חישוביםעורכיםהם ;סתםבמדידות

מענייןמתאימים.שאינםבגדים-והתוצאהומחוגות,קוודרנטיםכגון

עםהמתימטיקהמדעאתסוויפטמקשרלאפוטההאיאתשבתיאוריו
במסעוהבאהזךדה oבאפנגיעאחריםמדעיםעל(להתקפותיוהמוסיקה.

למתי-המוסיקהביןקשרשראההיחידהיהלאסוויפטאמנםגולינו).של
 ;זהקשרראiדפיתגורסגםהרימאו,דמפורסםשםלהזכיראם ;מט<'קה
אתרואההואבהן.חששאינוסתירות,בכמהכאןמסתבךסוויפטאולם

המתימטיקהבחשיבותכופרהואכןעל-אבסטרקטיכמדעהמתימטיקה
בצורתאלאבמישרין,לאכמובן,זו,דעהמביע(הואהמעשה.חיילגבי

המציאות,מתוייבזהאיןשהרימוטעה,זהטיעוןכברספרותיים).תיאורים

מלומדיאתלפועל.ההוצאהלביןהתיאוריהביןקשרכליהיהשלא
העולם,מןומנותקיםעצמםבתוךשקועיםדעותכהוגיהסופרמציגלאפוטה

קשורהשאינהדעהאומחשבהבכלענייןחסריומעוף,דימיוןכלחסרי
המחש-בעליזקוקיםהזכרנו,שכברכפיעוסקים.הםבולמקצועבמישרין

סביבם.למתרחשפעםמידיאותםשיעוררומיוחדים,למשרתיםהללובדת

204 



למדעיםהגדולהוהאקדמיהסוויפטיונתך

והבנהחדהארזןאלהאטומיםליצוריםדווקאלייחסייתכןוכיצד

 1'במרסיקה

באסטרר-גםהמעופףהאילתושביענייןרלמוסיקה,למתימטיקהמחוץ

שישבאימדוברהרי-סבירבאמתהואזהענייןובאסטרולוגיה.כרמיה

מהרהרמודעבלתישבאופןלוודאי,קרובשחקים.במרומיזוכראתלנווט

באסטרולוגיה.המוסיקהאתקישרולכןהספירות",שלב"מוסיקהסוויפט

ותושביולאפוטה,המעופףהאיבתיאוריסודיתסתירהעודקיימת

-רהבהומסובכים.שרביםחישוביםלפינעשההאיניווט :המשונים

המלאכה.עלהממוניםהמלומדיםבידייפהעולהזהחיוניענייןדווקא

מובן,ממילאשוגים.אינםהמלומדיםבושטחזאתבכלנמצאכן,אם

וחלילה,חס,מתרסק,היההאיאםהשוטף.הסיפורלצווןבאזהשפרט

יכוליםאבראיןזאת,עםיחדהסיפור.שלסופוזההיהמוטעה,ניווטבשל

הכלאחרבעננים,שמחשבותיהםיוצלחיםשהלאהעובדהמןלהתעלם

גמורים.יוצלחיםלאאינם

משתעמםגולינואחרים.מדעיםעללהתקפהמגיעיםאברעתה

בארץולהתבונןהמוצקהלאדמהלרדתרשותמקבלוהואבלאפוטה,

באקדמיהביקורהואזהבסירוהעיקרבה.שולטלאפוטהשמלךבלניברבי,

תרכניתכל ;למאותגרנדיוזיותתוכניותצצותכאןלמדעים.הגדולה

משתדלגולינונתקלברהראשוןהמלומדמקודמתה.יותרנטולת-יסוד

לאגור,מתכווןהואשמשקרניאותןממלפפונים.ש.משקרנילהפיק

לעוררהיהעלולסוויפט,שלבזמנוזה,סיפורקרה.בשנותבהןולהשתמש

שדיברומדעניםכנגדהנזכרתיאורואתכיווןשסוויפטברור,בלב.דצחוק

קרנימפיקיםאנואיןכיוםאמנםמוצקים.מחומריםאנרגיההפקתעל

מחומריםאנרגיההפקתשלהתהליךעצםאולם-ממלפפוניםשמש

המלומדלסוויפט.הדברשנראהכפיחזייה,בבחינתכללאינומוצקים

נורא.סוהרןעומדעובדהואבוהחדרבחללצואה.מכוסהכולוהשני,

לחומריםהאנושיתהצואהאתלהפריד,מנסההמלומד :בדברפלאואין

העיסוקכילהוסיף,עלינוזרבנקודהמזון.שובממנהלהפיקוכךשונים,

אחדספק,ללאזההיה ;ימיוכלסוויפטאתשרדףתסביךהיהבהפרשות

האחרונה.חייובתקופתבינתושקיעתאתשבישרוהאנורמלייםהסימנים

למעןמכשיריםמתכנניםכיום :המתוארהספציפילמקרהנחזוראולם

בהםולהשתמשההפרשה,מחומריהמיםאתלהפרידכדיהאסטרונאוטים,

שלהבנתםוחוסרטפשותםלהפגיןכדיהביאושסוויפטרעיוןשוב,שנית.

 .וכללכללבעינינומוזראינוכיום-המדעאנשי
כמהישנםכיום.בנות-ביצועהןשבסיפורהדוגמאותכללאכמובן,
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וכדיבתכלית.מגוחכותתיאוריותלתארסרריפטהצליחבהםמקרים,וכמה
למאותדילטנטיםהדורותבמשךקמראכןכילהודותעלינוהוגנים,להיות

מנופחות,בתרכנירתאלאעסקוולאבמדעלעסוקהתיימרואשרולאלפים,
בהזכרתדברינואתשהתחלנובכיורןאגב,במציאות.אחיזהכלחסרות
עלינוהריהטבע,מדעיאנשילבידהרוחמדעיאנשישבידהדעותחילוקי
להטרידמבליכולם,המדעאנשיכלאתמת;;יףשסרויפטכך,עלכאןלעמוד

אחתלמנהממנוזוכיםלמשל,ההיסטוריונים,דקיקות.באבחנותעצמואת
במישריןנובעתזהבמקרההשליליתהגישהלזאת.נגיעעודאפיים.

והקודר.המדוכאהאיריהגאוןשלהפסימיתהעולםמהשקפת
באקדמיהבהחזהשגולינונוספתהמצאהעללהתעכבהראוימן
מסגרתאלאאינהזרהמצאה :בלבינברבימדינתשללמדעיםהגדולה
על-ידיסדר.ללאשבלשון,המיליםכלקבועותבהאשרמאר,דגדולה
המילים.סדרמשתנההמסגרת,שללרוחבההקבועותשונות,ידיותהנעת

המכונה,אתלהפעילתלמידיועלפוקדזה,מכשירשתיבגדהנכב,דהמלומד
מתוךכלשהו,לפירושהניתניםמשפטים,שבריכמהאוסףוחאר-כך
בעבודתו,מארדגאההמלומדשנתקבלו.המשמעותחסריהרביםהצירופים
האמנותשטחיבכלספריםלחברהואעתידזרבדרךכילגולינו,ומסביר
הגיוניותדרכיםוקיימותייתכןכיתר, '/lדעלעולהכללזהאידוהמדע.
נוצרואשרמשפטים,חצאיליקוטמאשרספרים,לחיבוריותרויעילות
כלליכללפיהמכונהאתבנהכימשתבח,החוקרמקרית-שרירותית.בדרך
במדוייקחישבהואאלאבלב,דזוולאבמסגרת,נכללכולוהמילון ;הלשון

כן,אםסוויפט,הדיבור.חלקיושארפעלים,עצם,שמרתשבידהיחסאת
המרכיביםבידהקייםהיחסשליסודיתבבדיקהטעםכלאידכיסבר

השונותהשפותשלוהאותיותהמיליםתדירויותכיום,השונים.הדדקוקיים
בכמהמתבטאאלהבבדיקותהמעשיוהשימוש-יסודיתבדיקהנבדקו

העברתדרכישכלוללשםרכן ;כתבי-סתרבפיענרחלמשל,כך,אופנים.
הטלגרף.ייעולנאמר,-כללבדרךאינפורמציה,
שבאווירהחנקןאתלהפרידחסר-משמעותניסיוןעלמספרסוריפט

שבאוויר.החנקןמןסינטתידשןמכיניםכיום- ;היסודותמשאר

הגדולהבאקדמיהגולינושלביקורואתלסכםעתהבאיםאנואם
צפהלאסוריפטאשרלמסקנות,.מגיעיםאנובלניברבי,מדינתשללמדעים

תרכניותבטלנות,שלשיאמתארהואכיהיה,סברוסוריפטמראש.אותן
ח bמצלאמנםהואמסיפוריובכמה .·שחרחסרותהזיות ,באווירמרחפות
סאטירית-ארסית,מגמהמתוךשנכתבורבות,אפיזודותאולםזו.במשימה
שלמימיושחלההמדעיתההתפתחותלאורלגמרי,שונהורשםמעוררות

ר 1אבינגיטה
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למדעיםהגדולהוהאקדמיהסוויפטיונתן

לצחוקהסרפדשםמקומרתבכמהכילהניח,ישאלה.ימינורעדסרריפט

שלהמדעבספריעליהןקראארמלרמזים,מפיאותןששמעתיאוריות

תיאוריות,אותןנתגשמר-כולםרלתמהרןרבות,שניםחלפובינתייםזמנו.

שחיציוקררהבתחילה.אותןחזרבההצורהמןשרנהבצררהלרובגםאם

כלפיאותםששילחבמי.ופוגעיםכבומרנג,חוזריםסרריפטשלהמורעלים

אחרים.

מגיעיםאנוגולינו""מסעישלהשלישיהחלקשללסיומוקרוב
לפניהאנושי.השכלגבולותרעלהמדעעלהמחברשלכלליתלהשקפה

שלההיסטוריהעלהסאטיריקןשלדעותיועללהתעכבכדאיערדכן

שקר,דבריכתבוככולםרובםשלזעתרההיסטוריונים,רעלהאנושיהמיד

למלכותוהגיעבלניברבי,מדינתאתעזבכברגולינואמת.דבריולא

לפקדלוהמאפשרמאגיבכוחניחןהאישליטגלובדובריב.האישעל

המתאימהסיפוריתמסגרתכמובן,זוהי,לפניו.להתייצבמתיםרוחותעל

האופייניהרוחלהלןבהתאםהאנושות.תולדותעלדעותלהבאתביותר

כחמורים".אברכבני·אדם,ראשונים"אםבהשקפהסרריפטיונתןדוגללו,

אסיפת-ובצידוהרומאי,הסינטאתלפניולהעלותהמרשלמןמבקשהוא

שלכאסיפהלגולינולונראההסינטיותר.מארחותמתקופהשרים

רוכלים,שלכקיבוץלונראיתהשביחהאסיפהואילו ;אליםוחצאיגיבורים

וסחטנים.שודדיםכייסים,

לזעתר, :מסריימתבסתירהסרריפטמסתבןאגב,זר,בפרשהגם

דעותוכמהכמהמשמיעהואהאמת.עלההיסטוריהשבספריהשקרמרובה

פיקאנטייםפרטיםהממציאיםהעיתים,תולדותרושמיעלאדיבותבלתי

סצינרתראשון,ממקררכאילווהמתאריםעליהם,הטובההדימירןכיד

איןאםרבכן,בהם.נוכחהיהלאבדברהנוגעיםמלבדשאישומעמדים

הזההביטחוןמנייד-הכתובההמסורתעלרכלמכללסמוךיכוליםאבר

 l'ורומיירוןתולדותשלהגמורהבאוטנטירתהקדמונים,דבריבאמיתות

 l'אדמותעלישרנהאנושיגזעאזחיבאמתהאם

השאר,בידסרריפט.שלמחשבתודרךלגבימהותיתדעהנביאלאחרונה

ופילוסופיםדקרט,אריסטו,שלרוחותיהםאתהמתיםמןלהעלותמבקשהוא

הטבע,במדעיהמוטעותתורותיועלמלאבפהמודהאריסטואחרים.גדולים

להשערות.וכרת,כבקודרתלהזדקק,הצורןמןלדעתו,נבער,אשרשגיאות

כל ;בשעתןתופרכנההחדשותהפיזיקאלירתהתיאוריותכלאףלזעתר,רכן,

גםותקופה.תקופהבכללהשתנותהעתידותחדישות,אופנרתאלאאינןאלו

לאמדרייקיםמתימטייםחרקיםמתוןהוסקוכביכולאשרההנחות,שלגורלן

שרנה.יהיה
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עולמוהשקפתכיולהדגיש,לחזורעלינומוטעה,מרושםלהימנעכדי

השליליהדיןפסקאחת.אורקרןללאכמעטקודרת,כולההיאסרריפטשל

השלילילפסק-הדיןמתאיםבזמנו,והמחקרהמעד,מצבעלמוציאשהוא

במישריןשייו(שאיברספררשלהרביעיבחלקובכללותה.האנושותעלשלו
עלאיןאדמות.עליהאדםשלקיומועצםאםברותחיןדןהואלענייננו)

עליוחלקאותרגולינו""מסעישלהיז~לישישבחלקהדעותאתלקבלכן,

שלילהזוהיהמדע.עקרונותשלהבנהכחרסורוקאןבדברינוהתעכבנו

השלילהעםהמתמזגתחלקיתשלילההמחשבה,שלמסרייםאספקטשל
עקרונותעלעיקשתעמידהכנגדקדומות,דעותשבספר.הטוטאלית

גםכיובמופתים,באותותלנרמוכיחיםכתביווהנה ;מראשקבועים
כי ;נלחמתהיאבהםהאובייקטיםכמולהתאבןסופההקיצוניתהסאטירה

המחשבהלהתפתחותלמכשולעומדתשהיאסופההגמורההשלילהאף

החופשית.

 1967מאי,

הערה

l. Jonathan Swift: Travels into Several Remote Nations of the World 
by Lemuel Gulliver, 1726. 
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עמודים,שלרבותמאותעלהמשתרע ,) 1ג'רנס""טרםהארוךהררמאן

שונים,מאררעיםראררעיםהפתעותהרפתקאות,מאורעות,וגדושוהמלא

אפילוופלא,והפלאליחר.נסלאהיוםרעד , 1749בשנתלראשונהנתפרסם
שרובשעהמרהיבה,יצירההיאהררמאןשלהמודרניתהקולנועיתהגירסה

"מלחמהכמר-באכזריותבקולנועסורסוהגדוליםהאפייםהררמאנים
הכל,עלגברהג'רנס""טרםשלהחיוניותז'ירראגר". ,","כמרושלרם",
פילדינג,הנויהספר,מחברשלחייווסיפורהקולנוע.מימועלאפילו

בעניינםנופליםאינם-ררמאניםלכתיבתהגיעבהוהדרך ,) 1754-1707 (

הכירפילדינגיוצרו.שלאופיקרריבכמהניחןאגב,שגיבורו,הספר,מן
פילדינג ;שביניהםבההקירעלנכתבכברוהרבהלסררראנטס,בחרבו

אומר-בידי!"קולמוסךלו !שייקספיר"הר,-שייקספיראתהעריץ
ריצ'ארדסרןסמראלשללאייתכןאך ;ג'רנס"ב"טרםמסריימתבפיסקההוא
למשפחהבןפילדינג,הנוירצינית.לכתיבהלעולםמגיעפילדינגהיהלא

העשריםבן.והצעירבנר,לימודיעבורלשלםכסףערדלאבירהיהלאטובה,

אךלשנה,שטרלינגלירותמאתייםלולשלוחהבטיחהאבללונדון.הגיע
השלבנפתחכךלפרנסתו.לעבודנאלץהצעירפילדינג ;אותןשלחלא

האנגליים.הררמאניסטיםמגדוליאחדשלהספרותיתהקאריירהשלהראשון

ראשוןבשלבכך,עליתרה ;ררמאניםפילדינגכתבלאזהראשוןבשלב
 1727בשניםועומ.דקייםערךבעלותיצירותכללפילדינגכתבלאזה

ותשע,העשריםחייולשנתרעדהעשריםחייומשנתכלומר, , 1736עד
רסאטיררת.קומדיותבעיקרמחזרת,מש,מרנה-עשרפחותלאפילדינגכתב

בקלותהוציאבכתיבתושהרוויחהסכומיםואתעליזיםחייםחיהוא
שיעידכפיהעניין,לטובתתמידהיהלאשבכתיבההחיפזוןובמהירות.

המעמדות,באחדמסריימתסתירהחיתהמשלואחדבמחזה :הבאהסיפור

למלאשעמדגריק,הגדולהשחקןאולםהמחבר.מעינינתעלמהאשר
האחרוןברגעשיברילהכניסלפילדינגויעץבצרימההרגישבהצגה,תפקיד
לגריקואמרהתעצל,במסבאה,כוסיתשתהפילדינגהבכורה.הצגתלפני
היהשהקהלאלאבדבר.ירגישלאהקהלרכהכה;ביןלטרוחכדאישלא
-רצונו.לאי-שביערתקולניביטוינתןואףהסופר,משסבריותררגיש
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לולספרבאכשזהלגריק,בתימהוןפילדינגאמר l'בדברחשוהאמנם

האחרונים.המאורעותאת

התנגשויותגםלפילדינגלוהיואולםמשעשעת,אפיזודהאלאאינהזר

זעמואתעוררהממשלהעלובהתקפותיושלובסאטיררת :יותררציניות

שלהקאריירהאתחיסלהאחרוןרזה ;הממשלהראש 1ררלפרלסירשל

היההתיאטררן.עלצנזורהחרקחקיקתע"יסאטיריקןכמחזאיפילדינג

עסקואףעתרנאית,בכתיבהמעטרתשניםהתרכזפילדינג . 1737בשנתזה

מכובדתעמדהלעצמורכשהזמןובמשךמשפטן,היהבמקצועובתרגומים.

משפט.ספריחיברגםהואואחריותו.האישייושרובשל

קטןמדפיסריצ'ארדסרן,סמראל :האנגליתבספרותדברנפלוהנה

זכההספר .) 1740 ( ) 2 11"פמלההרומאן-במכתביםאתפיוסםידוע,ובלתי

העדינותהגברותכיכך'עלמספריםזמןמאותרהדיםעצומה.לפרפרלארירת

קראושהןלהפגיןכדישברשותן,"פמלה"כרכיאתלזרזומראותהיו

אתקראשלאמיכילנו,נמסרוכן ;עליומדבראחדשכלהספדאת

הנושאיםאחדהיהזהשכןבחברה,להבריקיכולהיהלא"פמלה",

לצרפתית,הספרתודגםכברהופעתואחושניםששהשיחות.שלהראשיים

צניעות".של"שכוחהיאהוומאןשלהמשנהכותרתוגרמנית.איטלקית

הפיתויבסירנותכלכנגדובחושיהבגבורהעומדתלמופתהצנועהפמלה

 :זומופתיתצניעותשלשכוחמהלנחשהנקלומעבידה.אדונהמצד
עלהחוקית.הביתלבעלתמשותתמנעדהפמלההופכתהעלילהבסיום

מדווחתבאחריתן,והמשמחותבתחילתןהעצובותהללו,ההתפתחויותבל

(ולאהדואגיםלהוויהאינסופייםבמכתביםלמופת,בתגםשהיאפמלה,

נוספים,כוכיםשניגtודיצאושנהכעברואגב,לשלומה.סיבה)בלי

אחולעמודהגיבורהנאלצהבהםאחו,מסוגנוספים,בסירנותהמתאדים

הראשון.הספרמןבהונהנופלזההמשךאך jנישואיה

תכונותיהבכלואחהואפילדינג.הנויבעיניחןמצאהלא"פמלה"

שהואכ,ךכדיעדאותרהרגיזהספדעליונה.צביעותוהמהוללותהטובות

תשובהוכתבסאוקסטי,בדיונוצתואתטבלהכתיבה,שולחןאלהiויישב

אנורמיחכמינו,אמור-חכמה//תרבהסופרים"קנאת , 11ופמלה 1למשלו

זוכיםשאנוהספרותייםשהוויכוחיםהגם ?דבריהםבצדקתספקשנטיל

הרוחניתהרמהאתלהעלותעשוייםאינםכללבדוןלהםעדיםירת iiל

מילותלמציאתבאשרחרשיהםאתלחדדהיותרלכלאלאהמשתתפיםשל

הספרות,בתולדותדופןיוצאימקריםכמהישמקרם,מכלחדשות..עלבון

הספרותבקידוםחלקהאתרתומהחכמההיובתהאכןסרפדיםקנאתבהם

נגדפילדינגשלהמקרההואהללוהמיוחדיםהמקויםאחדוהאמבות.
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אוסףמתוןוהתפתחהצמחהריצ'ארדסרןשלש"פמלה"כשםריצ'ארדסרן.

מוסרולאלפםהכתיבה,באמנותהקוראיםאתלהדריושנועדומכתבים

שהפכהעדלריצ'ארדסרן,פילדינגשלתשובתווגדלהצמחהכן ,השכל

כתבתחילהבשלבים.התפתחותזרחיתהעצמו.ברשותהעומדלררמאן

"סיפרובשםורמאןכתבכןאחר"שמלה".בשםקצרהבורלסקהפילדינג

הספר ,) 3אדמס"אברהםמרידידוושלאנדרוז,ג'רזףשלהרפתקאותיו

 , 53בןאזהיהארדסרן 1ריצ . 11פמלה 11אחרשנתיים , 1742ב"לאוריצא

הצנועה.פמלהשלאחיהאלאאיבראנדררזג'רזף . 35בןריבואישדפילדינג

שלפיתוייהכנגדלעמודג'דזףעלאףכןבניסיון,מועמדתשאחותוכשם

שםעלג'רזףנקראשהגיבור(כמובןמעלה.דרמתמושחתתאחת,ליידי

העמדתה,מעשהשאםלהדגיש,צורןאיןפדטיפר).ואשתיוסףמעשה

העמדתהריפאתטי·רגשני,מעשההואותמימהרכהנערהשלבניסיון

הוא,אחרענייןהגיחוך.לצדהמאזנייםכףאתמטהמצבבאותוצעירגבר

הכובדנקודתהראשונית.במטרתופילדינגשלנפשרקצהמהרהחישכי

פילדינגשלנפשונקשרהרכהאדמס.לאברהםמג'רזףעוברתהספרוז.:ל

ברנזכרהואג'דנס","טרםשלו,הבאהררמאןשבסוףעדאדמס,בכומר

אלוררתי.הטובהאחוזהבעלשלבנחלתוטובהמשרהלווקוצבלטובה,

במטרהררמאניםבכתיבתהחלשפילדינגכלשהו,המוזרההעובדה

ההסבראמנם,ספריו.מערןמורידהאינההמסכן,ריצ•ארדסרןעללהלעיג

מהרהעדפילדינגחרגציינו,שכברכפי :בתכליתפשוטהואזרלתופעה

ככלאשרסאטירהמסריימת,יצירהעלסאטירהשלהצרההמסגרתמן

ביצירהקשורהתמידתישארזאתבכלהריומשעשעת,שברנהוז.:תהיה

התהליךמשןהשתחררכאמור,פילדינג,עצמאי.חיותכוחללאהמבוקרת,

הפןכןעל ;ב"פמלה"הראשוניתהתלותמןאנדרוז""ג'רזףכתיבתיז.:ל

חדשההתפתחותמסמלזהורמאןעצמה.בזכותליצירהאנדרוז""ג'רזף

לפילדינגלונתגלהעתהרקדרמה, ;פילדינגשלהספרותיתבדרכולגמרי
אשרגדוליםררמאניםשלרשהערדוכתבהמשיךוהואהאמיתי,כשורנו

הגדול"•)ויילדיונתןהמנוח"חיי :מזהזהקטניםזמןברווחינתפרסמו

 11אנדררזרזף 1ג 11הופעתלאחראחתשנהרקכלומר , 1743בשנתנתפרסם
• 

התפתחותעלהשפיעהאשרמופתיצירתשלו,הענקיםורמאןלכתיבת

זמן.יותרלפילדינגלונדרשג'ונס","טרםבכללותו,האנגליהרומאן

משלו,ורמאןשובהופיעמכןלאחרשנתיים . 1749ב"הופיעהרומאן

 .) 5 ) 1751 ("עמליה"

הבלתיחייושאורחלהניח,יש . 47בגיל , 1754בשנתנפטרפילדינג

בהיקפה)וגדלההלכההציבורית(עבודתוהעצוםהעבודהועומסיציב,
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r 
1 
t 

נתפרסםערדמותרלאחרשנהבריאותו.מצבלערעורשלהםאתתומר

לליסבון,פילדינגנסעהרופאיםעצתלפי- ) 6לליסבון"מסע"יומן

נתבדתה.זרתקורהאך ,לוייטיבהחםשהאקליםבתקורה

טרם"קוררתהגדולהררמאןחראפילדינגיצירותמכלוהמפורסםהחשוב

סיפרוכלומר,פיקרסקי,ורמאןחראג'רנס""טרםלכאורה.אסופי"·ג'רנס,

שלמיבנהראולםלמקרם.ממקרםונרדדהנוסעגיבורשלהרפתקאותיו

הקלאסי.הפיקרסקיהררמאןשלממיבנהריותרומשרזוהזרקהואהררמאן

המשתתפיםוהאנשיםהשונים,המאורעותכלמתרכביםג'רנס"ב"טרםשכן

אלאעצמו,בפניברדדעומדאיברתיארורכלאחת.אמנותיתליחידהבהם,

אשרההר,איששללאפיזודה(מהרץבכללותה.העלילהפניאתלקדםנרעד

השוניםהפרטיםלמדי).רופףהראשיתהררמאןעלילתלביןבינההקשר

מאותבןענק,בררמאןהואשהמדוברמכירוןהכללית.בתמרנהמשתלבים

משכברתאנשיםברומופיעיםעמודים), 699-העברית(בתרגוםעמודים,

הקלים.מןזההישגאידושרנות,וכרתחברתיות

עלוחכמיםטוביםעמדורכבוסאטריקן.הואפילדינגהנויביסודו

מטרהפילדינגשלולעגוצחוקוהחברה.ומתקןהסאטיריקןשביןהקשר

למרבהשהם,רחסררנרת,לפגמיםאנשיםשלעיניהםאתלהאיר-להם

עלבירתוהמאוסההתכונהלנר,נסתברשכברכפיבירתו.נפרציםהצער,

שלבגיבורג'רנסבטרםהואברחובמקרהולאהצביעות.היאפילדינג

אמנםחסרונות,ברישכולן.המעלותבכלמושלםשאיבררזם,בשר

חרא ;דעתבקלותנוהגהואתכופותלעיתיםמאר.דאנושייםחסרונות

מעשיםרעל ;זהבלבהואליבואךבתגובותיו.מחושבבלתיאימפולסיבי,

אחיוהואטרםשלהגמורהיפוכולב.נורחבחרא,מכפרדעתשבקלות

לבלייפיל,רקתחילהידועההשנייםביןהדם(קרבתבלייפיל.החורג,

עיןלמראיתמזכויותיו).טרםאתלנשלעל-מנתהסו,דעלשומרוהוא

ונשמעאלרררתימראתומרומםהמכבדועביר,צנועצעירחראבלייפיל

הרושםאךתעלולים.מלאמרדןהואטרםואילוומחנכיו.למרדיובכל

אםכיטהרו,מלבנובעיםאינםנלייפילשלמעשירמטעה.הואהראשון

והתרפסות,לחנופהעדמכנדחראאלררתרימראתעכורים.ממעיינות

מכיורןשומע,חראהמרדיםבקול .כספראתלרשתורצהשהואמכירון

הענווההמסכהמטרותיו.לקידוםאותםלרתוםמצליחהואזרשנדרך

שלהחיצוניתהופעתםלאתקנה.ללאמושחתאופיעלמחפהוהמנומסת

מעלו·עלהמעידהנימוסלא ;שבלבהכרוכהאלאהקובעת,היאהדברים

להדגישכדיהאמיתיים.מעשיהםאלאהאדם,בנישלהמוסריותתיחם

הערךעלהמעידהואהחיצוניהברקשלאהשקפתו,אתהיטבהדגש
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טובהממשפחהממזר

-תמי,דצודקאיברהאנשיםניןהמקובלהחברתיהמידהקבהרכיהפנימי,

עלהכלנאהספרבסוףכאשררגםכאסופי.גיבורואתפילדינגמציג

טרם,שלהולדתומסיבותאתהאופפתהתעלומהונפתרתבשלום,מקר,מן

שלהיותרעונדתמשתנהלא-טוב,נכימסתיימתהמסובכתוהעלילה

היה,נלייפיל,הנישואין.למסגרתמחוץלאמושנולדחוקי,בלתיבןטום

ונלייפילחוקי,והבלתיהטובטרםשלהמקרהאגב,החוקי.הנןונשאר,

שנישלהמקרהאתההפוכהההקבלהנדרןמזכירבהחלט,והחוקיהרע

לגלוסטרליו"."המלךנטראגדיהגלוסטר,האצילשלבאופייםהשוניםבניר

ואדמונדטוב,אופינעלהואארגואזמרג.דנשםוממזראדגר,חוקי,בן

פניומעלומגרשאדמונ,דשלתככיונרשתגלוסטרנלכדתחילהנבל.

בלייפיל,דשלהערמומייםלשקריו,מאמיןהתמיםשאלוורתי(כשםארגואת

זקן, ;האמתמהיגלוסטרמבחיןמדימאוחר ;טרם)אתפניומעלומגרש

הטוב.בנרבזרועותנפשואתנופחהואחרטה,אכולעיניים,נקורמנודה,

עלנאותהאנושיותהשגיאותוכלטראגדיה,הואשייקספירשלהמחזה

כןועלהקומדיה,לצדנוטהפילדינגשלהרומאןואילוהמלא.עונשן

וכליי·הרשעים,ואפילו ;הקטסטרופהנמנעתממשהשתים-עשרהנשעה

לנימתלהפריעלאכדיהדין,חומרבכלנענשיםאינםבראשם,פיל

סמלהואהמ.מזרהאחשייקספירשאצלהוא,אופייניהכללית.השמחה

האמיןשייקספירלב.וי•ז~רהליכותאצילהואהחוקיהאחואילורע,כל

נרגע ;ואבדוןלהרסמניאהממנוסטיהכלאשרקבוע,ערכיםבסולם

דינראתחורץהואכנרהממזרות,תואתמגיבוריולאחדמזניקהואנו

יותרתקופהבןפילדינג,חברתית.מבחינהרקולאמוסרית,מבחינה

מששתשנקבענוקשה,הירארכי,סדרבאותומאמיןאינוכנרמאוחרת,

להראות,מבקשהוא :הדברהואנהפוךאחריו.להרהרואיןבראשיתימי

 .כביכולהמקודשותהמוסכמותמאחוויםמסתתריםושחיתותצניעותכמה

הדמויותתיאורהמוראליסטן.עלמעידונלייפילטרםשלתיאורם

פילדינגהסאטיריקן.עלמעידהחברתי-סוציאליוהרקעהרבותהמשניות

הזמן.עםמתיישנותשאינןמטרותכלפילעגוחיציאתלירותהשכיל

אולםאחרת.ייתכןלאהן-התקופהנגעיעלגםהואמתעכבכמונן,

בנות-אלמוות.הצער,למרבהשהן,האנושיותלחולשותהואמתייחסבעיקר

סמןעלהבנויההעלילהשמסגרתהעובדה,כיולומר,להוסיףגםאפשר

שלהישירהאימפקטמןגורעתאינהתקופה,נאותהוהתנאיםהמציאות

 :הפירוטלמעןהרומאן.שלכוחועלמעידה-המודרניהקוראעלהספר

כמעטמוגבלתבלתיסמכותנעליואפוטרופסים,דודיםארהורים,איןכיום

בחסדיווטרםנלייפילשלהמלאההתלותג'ונס'.'שב"טוםאלוורתיכמו
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הרעותהתכונותלכלטובהחממהחינהאלוורתישלהטובוברצונו
הערומההסיקופנטית,והחנופהההשפלהההתרפסות, :בהןניחןשבלייפיל
רגשלשרםמקרםמשאירשאינווהאגואיזםהעלובההפחדנותוהצביעות,

 .אחראדםכלכלפי
אדםשיחטפושכיריםלשלוחמעלהרםאצילשלבכוחואידכיום

ענייניםבאלה,כיוצארעודלצי.בכוחאותרויגייסובעיניוחןמוצאשאינו
הרבותבשניםנשתנהלאהאדםשלוטבעומאחראולם,ושונים.רבים

לא-החברתיותהמסגרותנשתנואפילוהררמאן,נכתבמאזשחלפו

הרינשתנתה,החברתיתהסיטואציהאםוכלל.כללהררמאןעיקרנתיישן
בתו,אתאבכולאאםאמנם,כיום,האנושית.הסיטואציהנשתנתהלא
האחרונהזריכולה-שלו,האהובהסופיהאתררסטרןהאחוזהבעלכמר

האנושייםהקונפליקטיםאולםהנאורות).בארצות(לפחותלמשטרהלפנות
אדםשביןביחסיםעריצותשלגווניםהרבהויש jושריריםקיי,מיםנשארו
כמרנבלמפניהם.מחסהולתתלכסותםירכללאלעולםשהחרקלרעהו,

לחתוראפלותומטרותלפעילותו,פוריהקרקעכיוםגםלוימצאבלייפילד
שלגיבוריואחרות,במיליםכזביו.ברשתהנופליםישריםואנשיםאליהן,

מאבדיםהםאיןכןעל ;והתקופההזמןלמסגרתמעברחורגיםפילדינג
החיצוניים.התנאיםשלבהישתנותםגםחיותםמכוח

סאטיריקןכמוממורמר,מיזנטרופפילדינגאידכיכאן,להוסיףיש
אלאזועמת,בעיןהדבריםאתרואהאינוהואסרויפט.יונתןאחר'גדול
סבור,והוא ;מאמיןאדםפילדינגהנויהיהדבר,שלביסודוצוחקת.נעיד

דמויותשתיאחרלעקרבמענייןזר,מבחינההרע.עלגוברהטובכי
הכומר.וטרראקםהפילוסוף,סקוויירהםהלוא-ג'רנס"שב"טוםהמורים

בינהירדולמעןאלרורתי,מרשללשירותונתקבלוהללוהאדוניםשני
אךהמוסר.בדרכיאותםיאלפווגםרבלייפיל,טרםהנערים,לשניוחכמה
דעות,הוגהולאתככןהואהפילוסוף :יסודהבטעותאלרררתישלבחירתו
מיליםלמצואיודעיםשניהם ;באמתירא-שמייםולאשאפתןהואהכומר
מקבלותדבר,שלבסופרפנימה.שכליכםשפלותלכלונעלותגבוהות

כאנשיםאירוני.לרואימרבןזהבהקשרר"כומר""פילוסוף"ההגדרות
בזרייההשנייםשלהתנהגותםומחנכים,מוריםשלבתפקידהמשמשים

אופיראתלקלקלטורחים,שהםככלמצליחים,הםאיןאמנםבמיוח.ד
כלאתבהצלחהמטפחיםשהםבדברספקאיןאולם jטרםשלהטוב

 ;חייואתהורסיםוכמעטלטרם,מזיקיםהםבלייפיל.דשלהרעותתכונותיו
חלהספר,שלסיומולקראתרהבה,אלוורתי.שלזעתראתגונביםהם

בר,בשלזהשיבריהפילוסוף.סקרריירשלמחשבתובדרךקיצונימיפנה

214 



רבה pממשפחהממזר

סקודייר,שלהחדשההמחשבהזרןלמות.הואהולןכילדשהובהרלאחר

אלדדרתי,למיטיבדאחוזןבמכתבמותזותשבעבר,השגיאותעלוהחרטה

בהתפכחותוראשוןשלבוהמהווהכותבומצפוןעללהקלשנועדמכתב

המכתבמןמשפטיםכמהדהריסביבו.שנרקמההתרמיתמןאלוורתישל

 :הנזכר
זהלקחלאלפנוייטיבהקודשמכתביאחדדף---"

יח.דגםוהחדשהישןהזמןבניהפילוסופיםשלכרכיהםמכליותר

לנפשאיתןסעדהיאלנד,מקניםשהםהבא,העולםבחייהוודאות

הטבע,מכורחלשאובעשוייםשאנוהתנחומיםמכליותררבטובה,

 .---לזראעדששבענוםהזההעולםתענוגותשלמהגלותםאו
הםשבנימוקיוהטוביםכיבהכרזהשלופיידוןאתמסייםאפלטון

מאמידמשהואיותרכימודה,עצמווקיקרובלב,דסברהבגדר

מודהאנילי,אשרבו.להאמיןנוטההריהוהאלמוותברעיון

נוצרישנעשיתיעדברצינותבכןהאמנתילאשמעולםומתוודה

ברצינות.

שלאמבטיהןאניאבלהאחרון.הביט.ויעלשתתמהאפשר

גאוותבכנות.כןעצמיאתלכנותבלבדלאחרונהאלארשאיהייתי

בעינינראתהמכלהנעלהוהחכמהתבונתי,אתהשכירההפילוסופיה

הטובהאלברם,כשטות.הקדמונים,היווניםבעיניגםשנראתהכפי

בדרןולהנחותנימועדבעודטעותיעללהעמידניבחסדוהואיל

 ·"---ע.דלעדיגמורבמחשךאשקעבטרםהאמת
שלכדעותיוכאןהמובעותהדעותאתלקבלמהדייניםאנואידכמובן,

או,הזדהות,הנחתבזכותנקודותכמהקיימותאולםעצמו.פילדינגהנוי

שהריכאן.המובעותהדעותעםהמחברשלחלקית,הזדהותלפחות,

בפניומתוודה /הישרזרןעלהראשונהבפעםסקוויירעולהזהבמכתב

לאותומסכיםפילדינגאםובכן, ;לטרםעשהשהואהעוולעלאלוורתי

להניח,אפשר-כאן),צוטטשלא(חלקלטרםהנוגעהמכתב,שלחלק

שליותרמאוחרבררמאןגםאגב,הכללי.העיונילחלקגםמסכיםהואכי

האמונהמןקיצוני,השקפותשינוישלמקרהיש"עמליה",פילדינג,

תוארהספרשבתחילתהדבר,ומענייוהשלמה.לאמונהוהרופפתהשטחית

ערמומיהיותרבשלטוואקם,שלמנזקוערדמרובהשנזקוכמיסקוויר

ידענות,חריצות,-כמורהטובותתכונותכמהלפחותישלטרואקםיותר.

שלובסופרוקשוח.מוגבלהואידענותושלמרותאלאסגפני.אורח-חיים

לכאורההעוסקמכומר,הנמנעתדתית,להארהזוכההחילוניסקרויירעניין,

שמיים.בענייני
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-היאכןכשמהטרם.שללכברגבותסופיה,היאבספומרכזיתזמרת
ובחכמהתרומיותבמידותנחינהשסופיההדנוסרבואכןוחכמה.נברנה

לביןאביהביןנמחצתספקללאחיתהאלהללאשכןהעדת,ייישרב

רבדילאמללהכדיהכלעושיםושניהםארתהאוהביםששניהםדודתה,

המתנהלתסופיה,שלייישרתהנשמתהעלהמלחמהאופיה.אתלהשחית

אלררותי,שבביתהחינוןלפושתהדיםכמהבהישדודתה,לבידאביהבין

אםשרנה.אופיבעליובאנשיםלגמדישרביםבתנאיםכאןמדרנוכיאם

מעינינוייעלםלאפמלה,עלויצ'אודסרןשללסיפורולרגעשרבבחזרו

כשמתרגשמתעלפת,שפמלהשעה ;הנעורתשתישביןהעצוםההבדל

היאסופיהודווקאופועלת.בידיה,גודלהאתסופיהלוקחתמשבו,עליה

בעיקר,נובעת,פמלהשלצניעותהשהוי-האמיתיתבצניעותשנתברכה

כדאיות.מחישובי

 1968נרבמבו,

דרתהע

. 1749 , 1. Henry Fielding: The History of Tom Jones a Foundling 
. 1740 , r Virtue Rewarded 2 ,ס. Samuel Richardson: Pamela 

f Joseph Andrews 3ס. Henry Fielding : The History of the Adventures 
. 1742 , f his Friend Mr. A. Adams סand 

4. Henry Fielding : History of the Life of the late Mr. Jonathan Wild 
. 1743 , the Great 

. 1751 , 5. Henry Fielding: Amelia 
. 1755 , 6. Journal of a Voyage to Lisbon 
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והצנזורהפורנוגרפיההספרות,

כיוספרכריכתעלבולטותבאותיותכתובאיסור"שנות 214"אחר

בארצות-הברית.פרטנםג.הרצאתע"י 1963בשנתשהודפססנסאצירני,

אשתשלזכררנרתיהחיל,"פאני , 1sה-המאהמןאנגליספרהואזהספר

למצואאידספרר,שםואתקלילנ,דג'וןהמחבר,שםאתשעשועים".

אינפררמא·וספריםהספרות,תולדותאנתולוגיות,האנציקלופדיות,במרבית

הראשוןהיוםלמןבתפוצההיהשהספרלמרותוזאת,גרידא.טיביים

רפארטיזנית.אי-ליגאליתחיתהזרתפוצהאולם . 1749בשנתלהדפסתו,

שיבושים :תוצאותמספרלהןהיולשולחןמתחתוהמכירהבסתרההדפסה

אפשרותכלואידאחידה,נוסחהנירםאיד ;הספרבגרףנוסחושינויי

שיבושיםומהםתוספותמהןבמקרר,נכללמהגמורהבוודאותלהוכיח

לספר,גברהמחיר-כמרבן,חיתה,אחרתתוצאההשנים.במשךשנפלו

 .ומביני-דברלאספניםשנמכר
הקוראלאהפוטנציאלי,הקוראבפניקשייםערדאיןנירםאולם

להשגהניתןחיל""פאניאמנות.המחפשהקרואולאפורנוגרפיה,המחפש

לתקציבומותאםזולכיסכספרראםקשהבכריכהאםהספרים,חבריותבכל

תביעההרגשהתקלות.ללאעברהלאהאמריקניתהמהדורההדפסתמוגבל.

רפררנרגרפי.קלוקלספרפירסרםבאשמתההרצאה,ביתכנגדמשפטית

אשרהספר,שלרפירסרמרלתפוצתוהרבהתרםהואיומיים.נמשךהמשפט

ספררתאנשיכמההופיעוההגנהכעדיבלב.דלמעטיםידועהיהכןלפני

ניתןהדיןפסקרעו.דבנטליי,אריקארנטרמאייאר,לראיסכגרןנודעים,

הארוכההדעתחרותהשופטים.מלפניזכאייצאהספר . 1963לאוגוסט,-23ב

 :הבאההפיסקהאתהשארביןכללהשניתנה,
יבראלאחילפאניעלהסיפורכיבדבר,ספקכלשאין"הגם

-לישרןלכתםלפנילילדיםכסיפוראדומה''כיפהבמקרםלעולם

בחברהעצמהמוצאתחיתהפאנישאםהדבר,אפשריבהחלטהרי

המאהמאמצעהגיאררגיאניתבסביבתהבמקרםשלנר,העכשווית

להתאדם."להגורמותשהיוהרבהבתופעותנתקלתחיתההיא , 1sה-

בהחלט.ליבראלי,שופטיםחבר
מיליםערדנקדישהספר,שלההיסטוריהעלמשהרשסיפרנולאחר
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שההבצעירותו . 1709בשנתנולדקלילנדג'וןקלילנ.דג'וןלמתברר,מספר
הנסיעותמןבמקצתשרנותהיוהנסיעות 1sה-כבמאהוחוקרתבאוצרת

לגרמניי.הגיעמכןלאחו ;בסמירנהבריטיכקונסולשימשחראנירם).
אתמכרחרא 1747/48בשנתכל.חסרהארבעים,נשברתחזרלמולדתו

 20עברוגויפיתס,דלףלארדלמוציאשלוהשעשועיםאשתעלהידכתב
אלפיםכ-עשרתהשניםבמשךהעסקמןהרוויחעצמוגריפיתסליורת.
לגילהגיעחרא ;מרתויוםעדמרודענינשארעצמוהמחברליורת.

לו.נתןהבלתי-צנועשספררהזמניהפירסרםלמרותמכל,ונשכחשמרנים,
מבוטללאמספרגםרכןלחלוטין,נשכחועטרמפריררמאניםמספרערד
נירםידועשמרדווקא.הפילולוגיהבשטחומשעממיםאורכיםמאמריםשל
חיל,פאנישלוהרפתקאותיהתולדורגיהאתהמתארהררמאןבזכותורקאך

תמימותהאתאיבדהשםהגדולה,העירללונדון,שבאההכפרנערת
בירתו.יסודיתבצררהובתוליה

חיל,פאניעצמה,השעשועים"ל"אשתלפנותהשעההגיעהאכן,
גיבורותכהרבהושונים.רביםכהלגבריםעונגרובבצעירותהשהנחילה
הקטןמולדתהמכפרהצעירהפאנימגיעה , 1sה-המאהמןרומאנים

אמנם-מזלהאתמוצאתהיאואכןמזלה.אתבהלמצואכדיללונדון,
ממנהחלשהשנערהעדרבותכהבמיטותגלגוליםולאחרעקיפין,בדרך
רובאתמהורתהארוטיותהסצינרתהדרך.באמצעכושלתחיתהודאי
לכך,דואגשהמחברלמרותובהנאה.בפירוטמתוארותוהןהספר,שלורבו

רמינהגיםטעמיםבעליביותר,מגורביםגבריםעםתיפגששלושהגיבורה
פעילותלתארנבוארמעייפותחזרותעללהתגברמצליחאיברהואשונים,
גיבוריו.שלעיסוקםעיקראתהמהווהטבעית

שלהחיצוניתבצווהאלגנטית.בקלותוקולחשוטףהעלילהסיפרו
קלילנ.דשלזמנובן ,) 1ריצ'ארדסוןסמראלהשפעתניכרתהספרמיבנה
הספרצררתשנה).בעשריםמקלילנדקשישהיהריצ'ארדסוןדיוק,(ליתר

מספרתהיאבהםארוכיםמכתביםשניכותרתפאני-אפיסטולאריתהיא
ריצ'ארד-עלחביבהיההאפיסטרלאריהסגנון ;ראשוןבגוףתולדותיהאת
וכפויהלמדימלאכותיתהיאההתכתבותצררתקלילנדאצללמעשה,סדן.
קריאה ;.דכ'תוך-מפריעהאינההיאאךשרירותי,באופןהררמאןעל

מסדיימתקירבהישתכניתמבחינהמהרה.עדזרמאולצתמסגרתנשכחת
לומראיןג'רנס"."תרםשלהמפורסםכותבו ) 2פילדינגוהנויקלילנדבין
זמןבניהיורפילדינגקלילנד ;התקופהרוחארהשפעהכאןחיתהאם

והןג'רנס""תוםהןזמן.באותובערךהעיקרייםספריהםאתוכתבואחד

טעותמניעת(לשםהפיקרסקי.בסגנוןהרפתקאותספריהםחיל"ני-.i ~פ"
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והצנזורהפורנוגרפיההספרות,

גםרמהארוטיים,תיאוריםפילדינגואצללדיצ'ארדסוןאיןכילציין,יש

פלאני"מול ,) aזיפודניאלשלהיאניותרהחזקהההשפעהפורנוגרפיים).

הקרויהשלר,"ררקסאנה"ובמיוחדהתחתון,העולםאשתשלו,דרס"

עלינושוב,חיל.פאנישלרוחניותאחיותהן-המזל",בעלת"הפילגש

הירלאשמעשיהררקסאנה,שלקורותיהבקריאתהמשתקעשכללצייד

האנטומייםהפרטיםמשפענהנהאינו-פאנישלמאלהיותרצנועים

דברמביניכיערהנוסיףקלילנ.דשלבספרורוקאןהמצוייםהמגרים

הודיספרסותרה",ב"קאמהקלילנדנתקלבהודושהותושבשעתטוענים,

שלסגנונהאוליהיההמזרחמןזוהשפעהללאוכיהארוטיקה,עלעתיק

יותר.ומהוגןמאופקהחביבהפאני

הקדמהקוונלפטרכתבהמודרני,הקוראשלמלאכתועללהקלכדי

הואזובהקדמתו ,) 5שעשועים"אשתשל"זכרונותיהשלהחדשהלהוצאה

הדיבוריםמןנרתעתחיתהחילפאניכיהדעה,אתהשארביןמביע

הקוראאתולשכנעהספרעללהגןברצונו ,) 4צ'אטדליי"שב"ליידיהגסים

נ"ליידימגוחכים.שסרתבדבריונתחייבקוונלכאןהגזיםהספרותי,בעוכר

זו.אתזההאוהביםואשהגנוביןהמיניהאקטמתוארציאטרלי"

נורמאליים,מיניים,תיאוריםבאיםשעשועים"אשתשלב"זכרונותיה

פילוסופייתגםהקורא.אתלשעשעכדילמחצה,ופרברסייםפרברסיים,

מת.לווהאםרקבאמתמהנההמיניהאקטכיפאני,שלהיסודיתהחיים

הספר.שלדובררובלגבימהותיתנראיתאינה-אמיתיתאהבהאליו

ספרזהרשהוא.מילקלקלשעלולמסוכן,ספרזהאיןגיסא,מאידן

משעשע.

 1964אפריל,

הערות

J. Samuel Richardson: 1689-1761. 
2. Henry Fielding: 1707-1754. 
3. Daniel Defoe: 1660-1731. 
4. D.H. Lawrence: Lady Chatterley's Lover, 1928. 
5. John Cleland: Fanny Hill, Memoirs of a Woman of Pleasure, 1749. 
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הולדתו,שנתלפימשתייך,הררמאנים,וכותבהמשוררהודי,תומס
קובעהואהרי-כתיבתולאופיאשרהמאוחרת.הוויקטוריאניתלתקופה

זלזולהיאכיוםהשלטתהבטיחהתקופה.שלהדופןחורגיביןמקומואת
 ;וצביעותלנוקשותכמעטחופףמושגהפך"ויקטוריאני"בוויקטוריאנים.

מצטיירהטיפוסיהוויקטוריאניפנימי.ריקבוןהמסתירהחוץ,כלפיצדקנות
מוגבלאותו,הסובבומןמעצמורצוןשבעגוף,ובעלכרסכבעלבעינינו

עולהשאינומחזהלומזדמןכאשרעיניוועוצםותפישתו,בראייתומעט
פגמיםמלאהזושטחיתשתמוכהמובןוהשקפותיו.רצונועםאחדבקנה

אמנםחיתהזמנה,לבניומופתאותששימשהויקטוריההמלכהובקיעים.
כושררב,מרץבעלתזאתעםאולםוחן,יופינעדרתושמנה,קטנהאשה

פוליטי.מעוףחסרתולאומאורעות,אנשיםעלקולעתהערכהעצום,עבודה
אנגליה,מלכיביןהאחרונהחיתההיאכינאמר,אםנטעהולאייתכן

בלב.דראווהמייצוגחרגועדייןשסמכויותיה
הוויקטו·במסורתאבןהמיידיםלאלה,להצטרףברצוננואיןכןעל
במרחקלהבחיןשלאלנוקשהאולםלחלוטין.לבטלהומבקשיםריאנית

עלולותשחלפוהשניםמאשריותררבמרחקתקופה,לאותהשבינינוהרב
רביםויקטוריאניםאצלהמקובלתאחת,תכונהכילהכחיש,איןלהצדיק.
מובהקאופטימיזם :זמננוביןהאדםמחשבתאתהנוגדתהיאהיאביותר,
אצלומתערערתהולכתזושתפישהלהודות,ישהקיימים.בסדריםותמיכה

האחרונים.הוויקטוריאנים

התכונהשמץ.אףהודיבחומסבואיןבקייםוהתמיכההאופטימיזםמן
הפאטאליסטי.הדפיטיזםנימתהיאבכתביוביותרשטחילעיוןאףהבולטת

הספרותיתדרכואתהחלהודימשורר.שלרומאניםהםהודישלהרומאנים
הדברשהיההבניה,אמנותעלבמאמרנתחשבלאאם-שיריםבכתיבת
רומאנים,שלארוכהשורהשכתבולאחר-שמראתשנשאבדפוסהראשון

שירים.לכתיבתימיו,בערובחזר,
המקצועאףבהם.ניכרתהמשורריד-הודישלהרביםהרומאנים

המהודקהתיכנוןהאדריכלות.-בספריוניכרבוועבדהודילמדאותו
מרוחבמאודנבדלטפלים,ופרטיםסטיותבושאיןספריו,שלוהמדוקדק
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עדמצומצםכהאיברלעולםסגנונוהריומאידךדיקנס.שלשפערהבהל

הודישלערלמרתמרנת ,) 1מרויתשלזהכגרןמרנן,לבלתיהרפדשחרא

לבררןמיוחדתהתפתחותשבפרוזהבספריולראותקשהכמעט.אחידה

והםבירתוהטונותיצירותיובכלונשניםחוזריםיסודותמספרמסריים.

עצמו,עלטשרניחובסקישאולשאמרמהגיבוריו.גדולאתהקובעים

מולדתו",נוףתבניתאלאאינוהאדםקטנה,ארץכנרתאלאאינו"האדם

חבלהאנגליים.הסופריםעליושאמררמכליותרהודילחומסמתאים

הודי,שלהולדתומקרםהקטנות,ועיירותיוהרביםכפריועלרראסכס,

לאופק.מעברהיאלונדוןשבספריו.ההתרחשויותרובמקרםהואהוא

מחלקםקטןאיברבמתרחשחלקםוהנוףהטבעהמוק.דנקודתהואהכפר

נופליםוהאנשיםהאנשים.נפשאתמעצבהנוף :כןעליתרהאנשים.של

אחריהם.ימיםויאוידלפניהםקייםשהיהאותם,הסובבהנוףמןבחשיבותם

אצללהניחנהרגשאוליכפיראידיאלי,שלואיברלטבעהודישליחסר

במקצתדומיםהודישנספריהטבעכוחותהכפר.מעיינםשעיקרסופרים

ומאיים,פראילעיתיםזר, j ) 2גבהים"נ"אנקתנררנטהאמילישללאלה

עויןהודי,נספריהטבע,כילומראיןהאדם.בידימאולףבלתי-תמיד

שלזהאספקטהמדגישיםרביםומשורריםסופריםישאדיש.הוא jלאדם

הוויקטוריאנייםהררמנטיקאיםמנידהודי.שלבתקופתולאאך ;הטבע

וחרקרקעאיברהטבעשאצלההאחתהיאנורנטהאמיליהמוקדמים,

נלכ.דומסגרת
ניתנתלאהנחירהזכרת jחופשירצוןנעליאינםהודישלגיבוריו

נכתבייסודיתבבעיהנרגעיםאנווכאןבחייהם.השולטהואהגורללהם.

מטרתולקראתחותרהואוקשוח.עיקשמררליסטןהואהודי :הסופר

כדיעדבעיניוורציניחשובלהניע,שנוצרנומהצדדיות.פניותכלללא

טראגדיותמזכיריםורבםספריוולאירוניה.להומורכמעטמתפנהשאינוכן,

הנכון,הגיבוריםזרגנידנישואיןכלומר"טוב",שסיומוספראףעתיקות.

נריש Under the Greenwood Tree :כספרוהנעל-ביתי,הררמאןמסורתלפי

החברתית.הקונבנציהאיברהודידוגלנרהמוסרורצינות.עצבותמיטען

 Tess of the d'Urbervilles 11ד'אורנרוריללבית"טסניותרהידועספרר

"אשההשםאתשניהככותרתנושאהספרבהופיעו.התנגדותסערתעררו

טסכינוסיף,הענייןלהבהרת jבמיוחדהקהלאתשהרגיזמהטהורה",

 ;מטרתולהשגתוכוחבערומההמשתמשוצנוע,חושנילפוחזמתפתית

זה,מאהבהאתרוצחתהיאהספרבסירם jחרקיבלתיילדיולדתהיא

גםזה.בעורבהלהורגומוצאתהאמיתי,לינהנחיררביןנינההעומד

מוסדעלשנרההתקפהנשלצוננות,פניםלקבלזכה ) 3האלמוני""ג'רד
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-אלאמורליסטן,הואשהודיהעובדהאינהשהזכרנוהבעיהאךהנישואין.
גורלפעולתלביןורע,טובעלןרונותעלהמרשתתמוסרשביןהסתירה

קשריש :בספריםפועלאינוהסיבתיותשחוקלומראיןואדיש.עירור
 ) 4פורסטרמ.א.בחירה.שלאפשרותכלאיןאךומסובב.סיבהביןאמיץ

 :הודיעלכותב
הראשוןהנדבךהסיבתיות.עלבהדגשההמאורע'.תאתבונה"הודי

מאשרחוץלדרשיותיה.להיכנעמצוויםוהגיבוריםהעלילה,הוא
קוהגורל)מןגדולהשהיאהרושםאת(המעוררתטסשלבדמותה

הםומוקשים,בפחיםנתקליםגיבוריומושלם.אינוביצירתוזה
הגורל,עלפוסקתבלתיהדגשהישוברגליהם,בידיהםנכבלים

אתרואיםאנואיןלה,המובאיםהקורבנותכללאחרזאת,רעם
הדוכן-"פרדסאו"בדניס"אוב"אנטיגון"כמוחי,כדברהפעולה
בזכרוןונחרטהשולטהוא-מעלינו,ותלויהעומדהגורלבנים'.'

להיכנענדרשוהגיבוריםאחרות,במילים---וואסכס.בסיפורי
ונתדלדלו.התייבשוהםירדה,חיוניותם jלעלילהיתירהבמידה

אתהדגישהוא :הודישבסיפוריהפגםהדבר,לישנראהכפיזהר,
בה".שהשתמשהספרותיתבצורההראוימןיותרהסיבתיות

שרשראות,ככבוליחינםהודישלשאנשיופורסטר,מ.א.שלהערתו
חופשבהיעדר :המוצאלנקודתאותנוהמחזירהוהיאביותר,קולעת

מגיעיםאינםוהמוסרהגורלכוחות ?והרעהטובערךמהההחלטה,
מגע.ללאזהבצדזהפועליםאובזה,זהנאבקיםהסלסינתיזה.
הואהריכרונולוגי,בסדר . 1896בשנתנתפרסםהאלמוני""ג'ון

לאחרפיוסם.שהודיהרומאניםארבעה-עשרמביןהשלושה-עשרהרומאן
בןהסופרלשירה.חזרשכתב,האחרוןהרומאןפירסוםשנת , 1897שנת

בהיות , 1904בשנת ;שירהקבציוכמהכמהופיוסםכתבושבעהחמישים
"השושלת"האפיתהדראמהלהופיעהחלהוארבע,שישיםבןהסופר

לשירהפנייתואתרואיםישיצירתו.לשיאהמבקריםעל-ידיהנחשבת
מהעתהלדעתאידשכתב.הרומאניםבהשנתקלוההתנגדותמןכתוצאה

דחף-פנימיתאוהקוראים,קהלתגובת-חיצוניתאםהסיבה,חיתה
 .המשוררשלהיצירה

כמהעלהתקפהבספרבוישלמדי.מובנתהאלמוני"ל"ג'ודהתגובה
והלימודה"חוקיים",הנישואים-שנהםהחשוביםמקודשים.ערכים

האוניברסי-הלימודיםהםביותרהיקרהליבומשאתאשרג'ו,ןה''רשמי"·
אתמכתיריםאינםרשמיותוארתעודהאוטודדיקט.ימיוכלנשארטאיים,

עלוכשוחאשראלהשלמזונופלת:~נה tאולישבקיאותוהגםמאמציו,
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העירג'ר.דשלמאלהבהרבהפחותיםוהתמדהבייגעהלימודים,ספסל
בשבילולסמלבאהשלה,הרביםובקולג'יםהגרטייםבבנייניהכריסטמינסטר

הנערג'ר.דגבילכמעטמאגיתאטרקציהישהקטנהלעיר .נפשומשאתאת
הנשקפיםהעירצריחילעברמריגרין,מגוריו,מכפרמשקיףהמתבגר

המכתבבה.להשתקעבאהואתקורתומלאצעירבהירים.בימיםבאופק
נואלכילומראהלבקשתו,כתשובהאחדקרלג'מרקטור.מקבלשהוא
 :היההאיגרתתרנןבתקוותו.היה

מעזהריניכפועל,עצמךאתמציגשאתהכיורן--- "
בתחומךשרוילהיותתוסיףאםבחייםהצלחתךסינריישידברלחשוב

אחרת.דרךכללךתבחראםמאשרבאומנותךדבקותהיהשלך

 "---לך.עצתיאיפראזו
רצונוהאיגרת.נעלצדקכימוכיח,אמנםבעתידג'ודשלחייומהלך

הביאלאאפשרי,בלתיהיההקיימיםחייושבתנאימהאתלהשיגג'ודשל

וילדים,אהובהאשהעםשנותיר,במיטבאדםחוזר,הואכאשרברכה.לו

באוזנידבריואתנושאהואלכריסטמינסטר,שניתומאוכזב,חולהאך

 :ההמון
לו'וזימשיךאםצעיר,אישכלנפניידידי,היא,קשה"שאלה

לה,כשירותואתלבדוקבלאעצמו,אתמצאשבהבדרךביקרות

אנילכך.בהתאםדרכואתויעצבנטייתואוכשירותואתיבדוקאו

מרדהאינניאךונכשלתי.האחרון,המעשהאתלעשותניסיתי

חיתההצלחתיכיאומוטעית,היתההשקפתיכימוכיחשכשלובי

אנומעריכיםהאופןבזהכיאף ;נכונהלהשקפהארתההופכת

החיובלפילאלומר,כוונתי-הזההיוםאלהכגוןניסיונות
נעשה,הייתיאילוהמקריות.תוצאותיהםלפיאלאשבהם,המהותי

ראו.ומיםשחוריםהלבושיםהללוהאדוניםכאחדדבר,שלבסרפד

כמהוראוצאו :אומראדםכלהיהלכאן,נכנסיםכהעדשראינום
רעשסופיכיווןאך !טבעונטייתאחרבלכתוזהצעירהשכיל

אחרבלכתוהזההברנשנואלמה :אומריםהםהריכתחילתי,

לנו!שגירד
לתבוסה.שנכנעההיאביוצולאויעניותכן,פיעלאף

כשורהאינושמשהואניחש--- ).אג.-שלי(ההדגשה

אלאלגלותיוכלולאמהו :שלנוהחברתיותבנוסחאותשםאי
 "---מנינתי.מררנהשנינתםונשיםגברים

-הנישואיןעלההתקפהחיתההדוהרתאתביותרשהסעירמהאולם
החוקנוקשה.ודתיחברתיכהסדרהנישואיםאלאהטבעיים","הנישואיןלא
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שלדמויותיומערכתבכלביותרהדוחההדמותלארבלה,ג'רדאתקושר
בתיאורההפרטיםכלואנרכית.אטומת-לבגסה,שהיאכשםרעהאינהחרדי.
עדכל-כן,ארסייםשהםבתיאור,קוריםישהיא.נאהשאישההגםדוחים,
בתיאוריםולאנשים,עלנשיםשכתבובתיאוריםרקדוגמתםמוצאיםשהם
בערבארתהמורידהשאוכלההעבה,הצמהכמר :גבריםשלעטםפרי

מציצה,בדרןבלחייהמעלהשהיאהגומרתארהמראה,עלארתהותולה
פריחתזמןאתמזמןעברהשכברלאחראףכללעליהנמאסשלאעיסוק

כאןהקריבשחרדיהרושםמתקבלבגסותו.מוגזםאוכלהתיאורהנעורים.
דוחהאוכלהשלשדמותהככלאבסטרקטי.רעיוןלמעןהפירטיתהאמתאת

וכחרק,כדיןלונישאתשאינהג'רדשלאהובתוסיר,שלודמותה /יותר
האםאן,יותר.תוקףהנישואיםעלההתקפהמקבלתהרייותר,מושכת
חשבוןעל-מדיבולטתהדגשהדעותיואתכאןמדגישאינוהסופר
דוחהדמותהיאשאוכלהבלבדזרלא ?היצירהשלהפנימיתהאמת

שלליבותשומתאתאליהלהסבהצליחהכיצדהסיפוראףהריומגעילה,
המכועריםמןאחדהואלו,להינשאהצליחהוכיצדלראשונה,התמיםג'רד

המיןבעלהואהמפתהכרגילשהרי-ההפוךהפיתוי(אוהפיתויבסיפורי
 ;בנהרחזירקרביבשטיפתרעותיהעםעוסקתאוכלהשבספרות.החזק)

-לידההמזדמןהראשוןהדבראתעליובזרקהג'וןעם"מתחילה"היא
בספרריאליסטיכיעורשלפרטאיזהאכן,מגודל.זכרחזירשלהמיןאבר

בחברהסאבובחינתחיתה"מכנסיים"המילהבהאשרתקופהויקטוריאני,
הולמתזהירה,בלשוןלהשתמשאםהעדינות,נעדרתזו,התחלה !הגרנה

אפשראגב,מהם.המתפתחיםהנישואיןרחייהשניים,בידהיחסיםטיבאת
החזיריםמוטיב-חזיריםמפנייהודיתברתיעההודיאתלחשודכמעט
אגבג'ודבפניעצמהמציגגהאוכלהואוכלה.ג'ודבפרשתלהופיעמרבה
חזיראחרסוערתרדיפהלאחרמנשקהג'רדחזיר,שלהזכראברזריקת
לג'ר.דנעםלאוהדברחזיריחדששחטולאחרנפרדיםהםשברח,

את"בטעות"נושאהעולםבהוריותכלרםולאמביןשאינוהצעירג'רד
המציאותמחיירחוקלעלםלקרותעלולזהכגרןמעשהלאישה.אוכלה

אינםהקצרים,הנפלנישואיהראשונה,אוכלהפרשתבספרים.אןובקי
זמןלאחרוהמסתיימיםיפהעלושלאנישואיםהסופר.שלעניינועיקר
והמאיימתהמפתיעהההתפתחותטרגדיה.בהכרחאינםמרצון,בפרידהקצר
סירדודתן.בתסירעםאושרומצאמארבלהג'רדשנפרדלאחרדווקאחלה
הבנהביניהםשוררתנשמה.וקירבתמשפחהקירבתלזהזהקרוביםרג'רד
והנה,המילה.מרבןבמלואשלמיםבחייםיחדלזכותמסרגליםרחםמלאה
כלוחוזריםמזרזהלבסוףהםנפרדיםלעין,הנראיםוטעםהיגיוןכלללא
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דעותיהםע"יהםנרדפיםהמשותפיםבחייהםהקודם.זוגובןאלאחד

ודורשתראשונההנשברתהיאסידהגדול.ומכדתהאדםבנישלהקדומות

החדשים,ובקהותבשתיהג'דדשרקעעזיבתולאחרמעליה.להיפרדמג'דד

אוכלהואדםאלוהיםבעינישנית.לשאתואוכלהמצליחהבוהמצבהוא

באמצעיפעמיםלג'וןהנישאתאוכלה,ג'ו.דשלהאמיתיתאשתוהיא

גוססאותרהעוזבתבעלה.שללטבעווהערכההבנהכלהחסרהתרמית,

טיפתלולתתהיכולידועלאיששאיןשעהמותר,ברגעבחגיגהומשתעשעת

צודקתשהיאסבורהזואוכלה-האחרוניםיסדרידאתעליוולהקלמים

טיבעלהאנשיםדעתבה.תומכתהעולםודעת ;"יצאנית"לסירבקראה

 :אוכלהשלדעתהעםמזדהההרגיליםהנישואיןחיי
נשואיםאםהיהמסופקמוזר,זרגהםכיששמעהדירה,"בעל

לג'דדמנשקתאוכלהאתאחדערבשראהבפרטעיקר,כלהמה

להודיעםהתעתדדהדא ;נפשמשיבממשקהקצתשלגמהלאחר

שופכתאחדלילהמקרהבדרךששמעהלאחראלאלעקור,שעליהם

הבחיןבראשו,נעלמטילהולבסוףגידופים,שלקיתוןג'דדעל

בדודאישהםשהסיקוכירדן ;הנישואיםחיישלהרגילבצביונם

 .) 341 'ע(דבר."וחצידברעודאמרלאמהוגניםאנשים

שלהמוזרבסיפורוחייםהרזימפיחדכנדתדהספרותיכשודנובכוח

אתלהשיגמצליחאיבדג'ודאף ,הסופרשלגיבוריונודבהאלמוני.ג'וד

ידםאתמקללכשהואהקבראלירודוהואבחייו,לושהיתדדההמטרה

נוסףאנושיכישלוןלפניו.זוודתאיובהשתמשבהןמיליםבאותןהידדלדד

אלמונינשארלגדולות,הגיעלאג'דדהמשורר.שלהפורטרטיםלגלריית

סיפורהקריאתלאחרכמדשלא .שעדרלאידממנוחזקיםכדחותע"יונרמס

הריהרזי,שלנידתוהמושלםספרדשהואד'אדרברדדיל,מביתטסשל

הסופראדהחייםהאםהאלמוני""ג'דדקריאתלאחרעצמנושואליםאבד

לכישלון.ג'דדאתשזבדהםבלבד

 1961 ,פברואר

הערות

1. George Meredith, 1828->1909. 
2. Emily Bronte :Wuthering Heights, 1847. 
3. Thomas Hardy : Jude the Obscure, 1896. 
4. E.M. Forster: Aspects of the Novel, 1927. 
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בודדאיעלתמימיםילדים

המחרידיםהספריםאחדחראגרלדינגריליאםמאת ) 1זבוב""בעלהספר
טיבועלמריםבהרהוריםלהשתקעשחפץמיכלמעודי.שקראתיבירתו
הספרותניזרע,זבוב"."בעלבדפילעלעליכולהאנושי,המיןשלועתידו

בספורתלמצואקשהועליזות.אופטימיותשופעתאינהכללבדרןנירם
לשערת-בילוי>קלי-מכרולאהאמנותיות,היומרותבעלת(זרהמודרנית

בקיצור,ב"הפי-אנד",המסתיימיםספריםותקורה,אמונההחדוריםספרים

בייאוש,באכזבה,שגםאלאמקריאתם.נהנהבאמתהממוצעשהקרואספרים
לעצמנומסגליםאבררביםבספריםקריאהלאחרדוגרת.יש-בשיממון

הזה.העולםשלהרביםופגמיולחסרונותיויותר,ארפחותאפאטית,גישה
שאלההריהלא·איכפתירת,לשרירןמעברהחודריםספריםזאתבכלישראם

באמת.נדירותתכונותבעלילהיותחייבים
הםביניהםשהגדוליםנערים,קבוצתעלבספררמספרגרלדינגריליאם

עקבברדדלאינקלעואשרשש,כבניבירתווהקטניםשתים-עשרה,כבני
העולםמןמנותקיםהילדיםמרתם.אתמצארהמבוגריםמטוס.תאונת

וערת.חיותאיןבשפע.פיררתישחם.האקליםנוחים.האיתנאיהתרבותי.
עליגן-עדןטבעית.ברינהעםלרחצה,ברחיםחרףוישמקסים,חראהנוף

טייסיםארימאיםעלשקראנוספריםבדעתנוערליםממילאאדמות.
ואנו ;ברדדלאיכרוחםעלמביאוסהרוחתהפוכותארהיםשמשברי
לתנאיםזכרזבוב""בעלבספרהבריטייםהילדיםשקבוצתלמסקנה,מגיעים

יותר.גורלוהמרהמפורסםקררזרלררבינסרןבירתו.הטוביםהאובייקטיביים
הילדיםסיפרוואכן,זוללי-בשר-אדם.פראיםפוקדיםלאשלנרהאיאת

לאטשלאטאלאועליזות.תקורהשלבנימהמתחיליוצרים,שהםוהחברה
לעילהזקוקאיברשהפחד jאותןברואים-סכנותשאיןשבמקרםמתברר,

פנימה,האדםבלבשרכןבירתוהברואושהרשע jלהיווצרכדיממש,של
שולטיםשעדייןמחברההילדיםחברתשלהידרדרותהלו.מחוצהולא
פרימיטיבית,פראיםלחברתעדהתרבות,שבעולםבית-הספרכלליבה

העובדה,הספר.נושאהיאהיא-ואלימותטפלותאמונותמלאתאכזרית,
ניסיוןמשברתהיטבילדיםהמכירחינו,ןאישהואעצמושהמחבר
מפחדיספרהואזבוב""בעללדבריו.תוקףמשנהנותנת-ועבדוה,
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בודדאיעלתמימיםילדים

לפרטיעדומעובדביותר,משכנעתבצררהכתובשהואמשוםאימים,ומהלן
אידיאהבעלתכיצירהוהןאמנותכיצירההןבמיבחןעוברהספרפרטים.
אחת.בכפיפהבשלוםדרותתמידשלאתכונות,שתיהןואלו ;מוסרית

תיאורכאןשישמשוםהקורא,אתמשכנעתזבוב""בעלעלילת
הכנהללאנתקלים,היינולואמוכרחת.גורלית,התפתחותשלהדרגתי
קטןנערשלעריץלמשטרונתוניםדםצמאיקטנים,פראיםבחברתנפשית,
ההדרגתיתההתפתחותלהאמין.מסרביםמפקפקים,אוליהיינו-כמותם
כוחואתלספרהנותנתהיא-והזעםהאימההרשע,העריצות,לקראת
הקטנים,הפגמיםמןאורגאניבאופןצומחיםהגדוליםהפשעיםהמיוח.ד
-לטרףבשר,לאכילתהיצרהאכילה,תאוותבתחילה.מיידלעיןהנראים

מספקתאינהחפירותאכילתהמוסרית.לנפילההראשוניםהגורמיםמןהם
ולהכיןאותםלצודלומדיםהזמןשבמשךחזירים,באיישהילדים.את
פולחני.לרצח-לבסוףלפולחן,בהדרגההופךהציידלאכילה.בשרםאת

סופובלתי-קיימות,סכנותבפניהפחדהאימה.היאהתאווהמןמסוכנת
תאוותהשלטון,תאוותשבחזייה.למפלצותאדםקורבנותמקריבשהוא

במרוצתלהפוךהעתידג'ק,שלבלינויחדמקנניםוהאימההפחדהאכילה,
חשיבותםהיאמודגשת,אחרת,נקודההאי.שלהגדוללעריץהימים

אחידה,בתלבושתתחילההמופיעההמקהלה,נעריקבוצתהמדים.של
באופןלהסברניתןשאינומלוכ,דכוחבהיש-ג'קשלהנהגתותחת

אפקטיבימשהובאבמקומם ;האחידיםהמדיםמתבליםלימים,הגיוני.
המפיחאיבדאני,בדגםהפנים,עלפרימיטיביציור-יותרהרבהעוד

כמווהרגשותיהםמחשבותיהםאתומסתירהצבועים,בילדיםביטחון

מסכה.
הואאחר,אנגליסופרלביןגולדיבגוויליאםביןהקבלהלמשוךביתן

שלהיווצרותהאתאורוולמתאר ) 2החיות""חוותבספרואורוול.ג'ורג'
הואבאשרכמה,פישפלהואהעריצותמשטרעריצה.אימיםחברת

הרעש,בעלות.סיסמאותרמות,מיליםשלבצורהחומהמאחורימסתתר
ואבוכביכול.נאצלים,אידיאליםשלמסכותלובשיםוהדיכויהעוול

והשתרשותההיווצרותהאחרוגוברהולןובפחדעצורהבנשימהעוקבים
כנגדההישבה,החברהמאשריותרהרבהנוראהחברהזו,חדשהחברהשל
הספריםשנישביןבהקבלהלהגזיםאיןאמנם,הגדול.המרדבשעתופרץ

הדיכויממשטרבפרטיהמאודשונהזבוב"ב"בעלהפראיםחברתהללו.
מיגבלותיומתוןדווקאואכזריותונוחראתהשואבהחיות"יזzב"חוות
היונקפטישיזםהמתפתח,הדמיםפולחןהפרימיטיביים,הנוהגיםהאישיות.

כןלפאשיזם.אופיינייםאלהכל-והסמליםהמדיםאירציואנלי,ממקור
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ר 1אבינגיטה

שהיו,דבריםעלמסתמןהואכפולה.אימההקוראבלבגולדינגיוצר
חזיוןכאןישזאת,עםיחדכלשהו.צורהבשינוילחזור,כן,אםושיכולים,

עלולהגדולמידהבקנהאטומיתמלחמהשכן ;העתידלקראתבלהות
ושרידיהמסודר,האזרחיוהשלטוןהתרבותמרכזימרביתאתלהרוס

המנותקיםהילדיםשללמצבםזההבמצבעצמםלמצואעלוליםהאנושות
באי.

סוף-סוףחדשה.בפרספקטיבההדבריםאתמעמידהספרשלסיומו

נתקללחוףהיורדהקציןהילדים.אתלאסוףהמיוחלתהאניהמגיעה
כלהפראים.מחבורתנפשועלהנמלטהמודח,הראשון,המנהיגבראלף,

לקינוחלתספורת,לאמבט,היהש"זקוקזאטוט,הוארואהשהקציןמה
משחהשלבכוחהתמימהאמונהאיזובשפע'.'פצעיםולמשחתהחוטם
אינוולרצח,לעינוייםהאחראיהאירם,ג'קואילו !שבנפשפצעיםלרפא
האדוםלשערוחבושיםדופןיוצאתכיפהשלששרידיהקטן,"נעראלא

שלמשקפיואינםהמשקפייםשרידיבחגורתו."תלוייםמשקפייםושרידי

ביותרהיציבהאופיובעלהז~ינטליגנטילנערשייכיםהיוהםעצמו.ג'ק
כדיהנעריםהשתמשובמשקפיים"חזרזיר".בכינוישנתכנהכולם,שביד

ועלהבנהבעלהיותועלבחייושילםחזרזירואילומדורות.להדליק
מקומר),אתלרשתהמועמד(אוליג'קשלהתלייןרוג'ר,משקפיים.הרכיבו

 .חזרזיראתשרצחהוא
מבדרת.לאאופןבשוםאןמאלפת,קריאההספר.מסתייםכאן

 1966יגואר,

הערות

. 1954 , 1. William Golding: Lord of the Flies 

 • 1966לעם,ספריהבהרצאתלעברית·תורגם
. 1945 , 2. George Orwell: Animal Farm 
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המתהוהאהובההשחורהעורב

זרקנאההריהעמים,לספרותביחסקנאהבימתעוררתלעיתיםאם

בכלנופלתספרותנוכיחוגים,בכמההמקובלתההשקפה,מןנובעתאינה

נובעתהקנאהלא,זה.מסוגנחישותרגשיכללביאיןהעולם.מספררת

אןרלואלהשתוות,היכולבירגראפיותאוסףביזינושאיןהעובדה,מן

רביםסופריםשלהמזעזעות,המסעירות,המושכות,לבירגראפירתבמעט,

נתייחדדידצארת-הזרפןהמרתקותהחייםפרשיותרביןהעולם.מאומרת

אלןאדגרשלוהמוזרהמסוכסךהאומלל,הטראגי,חייולסיפורבולטמקדם

לאחרנודדים.שחקניםזרגמהדריו,שלדשבגילנתייתםפראלןאדגרפן.

זרקאשרוחשדן,קודר,קמצן,סקוטיאלן,ג'וןשלהמאומץבנרהיהמכן

חורגבןפרהיהחייובימי . 18בגילכל,מחוסרלרחוב,טיפוחיובןאת

בספרותכברדלאזרחהפןמרתולאחררבותשנים ;האמריקניתלספרות

לאחרגםמותר.לידםרעדהיוולדומיוםהמשורראתרדףהאסוןהעולם.

המחשבהבכוחהרבהשהשתבחפר,כיהרעה.הרוחאחריורדפהמרתו

אביהזה.העולםלהרריותהנרגעבכלכילדתמיםהיהשלו,האנאליטית

יוצרהראשונים,המודרנייםהבלשיםסיפורישלמחברםהבלשי,הסיפור

אינספור,בלשיםכןאחרנוצרוובדמותושבצלמודדפרן,הבלשדמות

במניעיהםכלדםולאהביןלא-פוארולהרקולרעדהרלמסשדלוקלמן

האיש,אדמות.עליוהרעההקצרהבדרכונתקלבהםודם,בשראנשים,של

חדשתוכןברהפיחהגרתי,האימהסיפורשלהספרותיתהמורשתאתשנטל

-קוראים,במיליוניקרהצמרמורתלהעבירוהצליחפסיכולוגית,ואמת

פנימה.נפשרשכתרןהפחדיםעלהשתלטלא

עזברנראתהמשוררמסרהבריות,עםביחסיולפוהאופייניתבתמימות

ווילמרטודפוסהגדול,בכשדונווקינאאותושנאאשראדםלידיהספרותי

בהשמ·התבטאהגריזבולדשללאורוההוצאההעריכהעבודתגריזבול.ד

מתוןלידיושנמסרהספרותיהעזבוןערןבהקטנתהמת,בביזיוןצדת,

מעריצושהיההצרפתיהמשוררנוזליו,שדלכאשרוטפשות.אמונה

אדגרעלגריזבולדשפיוסם"הזכרונות"אתקראפו,שלהגדולהראשון

האוסרחוק,בארצות-הבריתאיןכלרם :בזעםאמרמותו,לאחרפןאלן

זהעלמיןלביןהכניסהאתשוטיםכלביםעל
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מאמריכמספרמאר,דרביםהיו(והםפראלןאדגרשלאריבירגם
האיש.שלחייוהיראומלליםאכןכימרדיםשכתב)הספרותיתהביקורת

טענו,האחרוניםשאלהשעה :אחתכבקודהידידיועםחלוקיםהםאולם,
הראהראהמשוררכישונאיו,לערמתםטענוהמשורר,אתרדףהאסוןכי

אתהגדירעצמופרהחרלנירת.נטירתירבשלהרעה,אתעצמועלשהביא
ראילר ;השתיהמןנרבעהשגערןכיסובריםאמר,אויבי, :כןהדברים
לדבר,הסיבותתהיינהאשרתהיינההשגערן.מןבריחהאלאאינההשתיה
הטובלשמרלבריארתר,הרצוימןיותרהרבהשרתההיהשפרלגמריבררו

ואטומת·צדקניתשטנהשרקכמר-כן,בררוהדלים.הכספייםרלאמצעיר
שניתכוהגורל,מכרתלכלהעילותעילתאתבזאתלראותיכלהמרחיך

רחיהשלרשבגילנתייתםשחראבפר,האשמהשאידודאיזה.אישעל
שלהמיוחדתלגאוניותוהבנהכלגילהשלאמאמץ,אבשללחסדיונתרן
פושלצרותיוהתחילוולמעשהבלב.דבחרלשרתירוהבחיןטיפוחיו,בן
עלואחדבענייןלפחותכיכאן,להעירישאלן.ג'וןעםסכסוכועם

ריקאהואפרכיהיה,בטוחאלןאלן.עלפרשלהמוסרייםעקררנרתיו
והתחי·הבקשהממכתביאחדשלגבועלהתמדה.וחסרטובהכפריוהולל,

הערהנשמרהממנו,ידיומשןהאחרוןשזהלאחרלאלןפושכתבבה,
ניצוץאפילוזהבאדםשאידאלן,כתבסבורני,אלן.שלידובכתבבכתב,

אליההתייחסהוא .אשתוכלפיכשורהשלאנהגאלןוהנהאח.דטוב
הבלתילילדיוסכומיםהוריש(בצוואתואהובה.לוהחזיקוגםבקשיחות,

והיהשנה 16משןבכיתרשגדללפר,דברהוריששלאשעהחוקיים,
מאודובכלמסורהיהפראלןאדגרואילוהחוקית).אשתועלמאודאהוב
חיתהוירג'יניהכאם.לושחיתהולחותנתו,רירג'יניה,לאשתונשמתוובכל
שנה. 14להמלארבטרםערדלאשהאותהנשאהואפר.שלדרדתרבת

נפטרהשהיאעדלאיטם,עדכוחייה ;רירג'יניהחלתהמספרשניםכעברו
מצידה.למושמבליהייסורים,דרךאתעמהיחדעברפרמשחפת. , 26בגיל
ממעייןחיותםאתשאברהגדוליםרסיפררירשיותראולםנהרסו,פושלחייו

רירג'יניה.שלייסוריה
האשה·האחרת,תיאורהואפרשלביצירתובירתוהבולטהנושא

מראששנידרךהזה,העולםמןשלאגרף,חסראוורירי,יצרוהרעיה-הילדה,
לאהגופניתלאהבההררמאנטית.האהבהבכיפהשולטתכאןפיזי.לכיליון
שרצופסיכרלרגיםנמצאו(רכבופר.אלןארגובכתביכלשחרמקרםנתייחד
המרותחותמתהמחבר).שללאימפרטנטירתמובהקסימןבכןלראות
העולםמןשלאצלליםלממשלתאדמותעליעדייןהשוהיםאתאףמכניסה

האהובה,מרתעלהמספריםוהסיפורים,השיריםמןשחלקמענייןהזה.
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המתהוהאהובההשחורהעורב

שיור"העורב",אתכאןלהזכיראבריכוליםחיה.רירג'יניהבערדנכתבו

ליחידהפרשלשיותרסממניכלנתלכדרכאןפר.שלביותרהמפורסם
השחורהאורחוהמצטלצל,המתנגןהחרוזהלשוני,העושראחת.מושלמת
ליבושנתרןהפחדיםשלהתגלמותאלאאינובעצם(אשראחרמעולם

אלהכל-תחזרולאלעולםאשרהמתה,האהובהוזיכרוןהמספר),של
בשנתנכתב 1פרשלחייובימיערדמארדשנתפרסם ,השירפה.נמצאים

כבררירג'יניהאמנםרירג'יניה.שלמרתהלפנישנתייםכלומר, ; 1845
בעלהמצדאדיבזההיההאמנםאן ;מורתעדחולה-אז,חולהחיתה

זהאסוןנתרחשבטרםערדלנצח,אוכזבהרעלמרתהעללהתאבל
הנידונההאהובהלנושאמתלווהאחדיםובשיריםרביםבסיפורים

למיניהםהפסיכולוגיםלכלעשירזהבמכרהכאןישהאשמה.מרטיבלמורת
אדםשלהרגילהאשמהרגשזהרהאםהחת-הכרתיים.בחייםולמחטטים

האשהשלהאיטיתבגסיסתהאוניםבחרסולצפותחייבאשרבריא,
הנוראאסונםאשרמשורר,שלהאשמהרגשזהרושמאזעליוהאהובה
פרהאשיםואוליזיצירתושלהחייםרוחהואהואיקיריושלביותר
גרמולאגםאםאשר,הדברת,חולשותיועלשתיינותו,עלעצמואת

ויידע.חכםמיזהחייםאתעליההכבידומקרםמכלרירג'יניה,שללמרתה
משארלרגעמתעלמיםאבראםמרו.דעניפראלןאדגרהיהימירכל
הבלשיהסיפוראביהיההסופרכירקוזוכריםהספרותיות,זכויותיו

-כתבניםשלעצרםלקהללא-אכזבפרנסהמקררכיוםהמשמשהמרדרני,
שלבזמנואכן,לאיש.שנעשההעוולשלמקצתועללעמודמתחיליםאבר
פראלןאדגרכתיבתו.עלבקשיי-קשייםרקלהתפרנסיכולהיהסופרפר

הביקורתומאמריסיפוריושידיר,מלבדחרוץ.עובדהיההוא ;הרבהכתב

עסקבעיתונות,ורביםשרביםבשטחיםושימרתפיוסםהחשובים,וההגות

הספיקלאזהכלמכתביו.וקראהרצאותנתןוהגיה,עיבדתירגם,בעריכה,

ושקעעצמו,חשבוןעלהדפיסהראשוןשידירספראתמחיה.כדילו
לפרסםעל-מנתכסףלהוציאחייבהיהלאכברכשנתפרסם,בחרבות.

מבית-ההרצאה,שכרקיבללאוחראספר,נצררתהודפסויצירותיו-ספר
סכומיםקיבליותר,ערדכשנתפרסםלימים,ספרי-חינם.טפסיעשריםאלא

היועתובכתביבעיתוניםרשימותעברולארד.המוציאיםמןפעוטים
לוהכניס"העודני:פר,שלביותרהמפורסםשירוזעומים.התשלומים

הללוהדרלאריםעשרתשגםלומר,למרתודרלאר. 10-יחסיתגדולסכרם
בזמןהצעירפרשלבשהחם,הצבאיהמעילהמשפחה.אתלקייםיכלולא

בגילמרתו,יוםעדאותרשרתבווסט-פרינט,הצבאיתבאקדמיהלימודיו
האחרון.חוליהבימירירגייניההתכסתהאףמעילבאותו . 40
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ר 1אבינגיסה

שאידעדיח,דושזוריםשלוביםפרשלהספרותיתויצירתוחייוסיפור
אחרתאוזרבמידהיוצרכלמושפעספק,ללאביניהם.להפרידאפשרותכל
הספרותיותהיצירותרובהריזאת,עם ;סביבוהמתרחשומןלוהקורהמן

המ,וזרות,ההרפתקאותעברולאפרעלגםיוצרן.שלביוגראפיהאיבד
הרקומיםוחוזרים,הנשניםוהסמליםהראשייםוהקורותהאפליםהמעשים
האכזבהחוזרתמגיבוריורביםשלתולדותיהםברקעיצירתו.במסכת

שנזרקעצמו,פרכמומשפחה.וקשריכסףחברתית,עמדהשבאבידת

החברה.מנידחיהםמגיבוריורביםגםכןהמאמץ,אביומביתלרחוב

ביטוייואתמוצאותשהןעדוגוברות,הולכותהבדידותוהרגשתהמרירות
והנקם.השנאהבנושא

ואכן, ;יותרמודרנייםנושאיםישכלום-האימההמרדת,השגעון,
תקופתו.סופרימבידכרביםשלאהזה,היוםעדקריאפראלןאדגדנשאר

האהבההדומאנטית,המורשתחרטשזרדאלהקודריםנושאיםעםיחדאך
רהאידילית.התמימההזכה,

ורבה /מגילישנרתםשדבר /מכלםמכלם,אהובידעתי"אך
משכלי;/חכמתם

 /ערפלי,ביםסעדואיד /בעולםשטןאו ףר,:,ו·ואיד
אנבל-לי.רביןביני /זהבשלהקואתיגרעארשיקרע

 / iאנבל-ליעלזהרשירי /בחלוםלרחשלימדוםוירח

 ;אנבל-לישלכעיניה /ועיניו-בקרניוכוכבכלרומזלי
הכלה,יונתיידעלואנוח /כולה,היאעמדי-אפלהבלילהאך

ערפלי.')."יםעלהקברהוא /-ושלישלהבביתנו
 1966אפריל,

הערות

. 1849 , Edgar Allan Poe : Annabel Lee ו.

ז'בוטינסקיז. :תרגום
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ג'יימסהנוישלהנעלההגבירה

המנשבותהרוחותאחרלעקרבהמקפיד"טיים",האמריקאיהשבועון

מהדורהחודשייםלפניהקדישבפרט,ובארצות-הבריתבכללבעולם

כילפתעגילתהאשרהתנועההיאהלואהאשה,לשחרורלתנועהמיוחדת

שלשקוףפרופילהיאהשערתמרנתבחינות.וכמהמכמהמקופחתהאשה

מסודרוהבלתיהמגווןהתוכןאתלראותאפשרדרכואשרצעירה,אשה

רכלה,חתןעםחתונהערגתתנועה,תמרורמכונית, :זהבראשהמגובב

אפריקהעלדגשעםגלובוסתפירה,אביזריבישול,כליבזבה-תינוק,

לשערות,גלגליםשפתון,ריקו,דנע;'יתכשיטים,ריהוט,התיכון,והמזרח

רהרפרבלי·הדמוקרטיתלמפלגהחברתעודותאשראי,עללקניותכרטיס

-אלהלכלובנוסףלנשיאות",צ'יסהרלם"שירליהאומרתגקנית,

מיכל ;מאליומובןזה ;בישולספרהואהספריםאחדספרים.שלרשה

סימןאלאהאשהבדמותזלזולבזאתשאיןיודע,בארצות-הבריתששהה

לשבועעל-מנתלאאוכליםבהעשירה,שפעבארץהאכילהלפולחןהיכר

זהגם ;הסהחרמןעלספרהואהשניהספרבלב.דהנאהלשםאםכי

וכללכללהצטייןלאהסה(אגב,אופנתיכרגעהואהסהחרמן ;מרבן

לאהסה,ביצירתהאשהשלמקומהעללדוןנרצהראםנשים,בתיאור

מאת ) 1גברת"של"דיוקנה"הואהשלישיהספרמרהיבות).לתוצאותנגיע

זהספרבחירתכילמסקנהנגיעבדבר,היטבנהרהרראםג'יימס.הנוי

האנגלר-סכסית,הספרותשלוהשופעיםהעצומיםהמכמניםמתוןדווקא,

בספרותהסופריםהםמעטיםשרירותית.בחירהואופן,פניםבשרםאינה,

איזוןלשםמהם.אחדהואג'יימסהנוי ;נשיםלתארהיודעיםהעולם

לתארהצליחואשרהסופרותאףמעטרתכילהוסיף,אפשרהחשבון

נחזוראן ?ערדרמי-ההולנדיתבלמןאנההדעתעלעולה ;גברים

אשרג'יימסשלהיחידההיצירהאינהגברת"של"דיוקנהג'יימס.להגוי

ואתהשונים,בספריוג'יימסתאררבותגיבורותאשה.עומדתבמרכזה

שכתבבהקדמהפסיכולוגי.חדירהובכושרעמוקההבנהמתוןתארכולן

בילדהבחירתותאנימקהוא ) 2מייזי"ידעה"מהלררמאןג'יימסהנוי

קטןילדהסופר.טעןאנוש,ליחסייותררגישהילדההסיפור.כגיבורת

שבידהמסוכסכתהיחסיםשבמערכתהדקויותבכללחרשמסרגלהיהלא
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:ו 1אנינגיסה

 ;ההורגיםוההוריםוהשונותהשוניםוהמאהביםביניהםהרביםההורים
למהיותררגישיותר,מדוייקיותר,מעודןמכשירהיאילדהואילו

העומדתדמות-הקטנהמייזינבראהוכךהשטח.לפנימתחתשמתרחש
שלשהסברוייתכןבספרות"."הילדיםשלבגלריהבולטבמקוםהיוםעד

 ;משלואחריםספריםלגביאףתופשמייזי"ידעה"מההרומאןלגביג'יימס
והמעודןהסופיסטילמירקםיותרכמתאימותלונראונשיםדמויותכלומר,

דיבור ;הדקהרמזאמןהואג'יימסהנויביצירותיו.אשראנושיחסישל
אשרדקים,צעיפיםעוטהיצירתובעיניו.וולגאריהואועסקיענייני

בידיהם.חרסומעליםמתחתםולהציץלהרימםמנסיםוהפרשניםהמבקרים
שלאכזבלאמעייןלמבקרים,גן·עדןהיאג'יימסהנוייצירתכןעל

 ) The Turnהבורג""הידוקהנובלההיאבולטתדוגמהחדשים.פירושים
of the Screw "(. 

אםבטוחהאיניעדייןשקראתי,ספוראידאינטרפרטאציותאחר
כוחותנגדבאומץנלחמהאשרהילדים,שלהטובמלאכםחיתההמחנכת
הריםצלראתהאשרהיסטריתאשהזוחיתהשמאאו ;והרשעהאופל
זאת,לעומתמיילס.היפההילדשלמותובגרימתלהאשימהוישכהרים
אלמוות,בנישלבחברתםבנחתמסבג'יימסשהנויבהחלט,בטוחההריני
ואםמפרשיו.שללאידםשמחוהואפניועלנסוךרצוןשביערתשלחיוך
זרבנובלהלחקרומקוםשישלינראההבורג","היזרקאתהזכרתיכבר
דמויותמספרכאןישמייזי"·ידעהשב"מהלסיטואציההשוואתהתוך

נלחמתהבורג"ב"הידוקשהמחנכתכשםדרמה.פונקציהבעלותמקבילות,
מייזישלנפשהעלנלחמתריקסהגברתכןואחותו,מיילסשלנפשםעל

המאהביםזרגואילושלה.השקפתהנקודתאתלקבלהילדהאתומכריחה
לסירקירבהקרויבהםישהמחנכתשלנפשהשלרותאתהמעכיריםהמתים
השונה.החברתיהמעמדלמרותבילווהגברתקלוד

וההשערות.הפירושיםספררללארביםגברת"של"דיוקנהעלגם
ש"הידרקהרילפרשנים,משיכהמרקדמהורהבכללותהג'יימסיצירתאם

זר.במסגרתגםמיוחדת,לבלתשומתזכרגברת"שלו"דירקנההבורג"
בבעיה,היוםעדמתעמקיםסתםוקרואיםומבקריםשחוקריםהעובדה,

שלהצלחתומידתעלמעידה-לארסמרנדארצ•ראיזבלחוזרתמזרע
רבותמסרתשנכתבוהעובדהופועל.חיכאדםגיבורתובתיאורהסרפד

לפרטארחרבה,לכףאותרלזרןאראיזבל,שלזהמעשהלתרץהמנסרת
לעררוהצליחשהסרפדמעידה-בפניהפתוחותשהיואחרותאפשרויות

בהרחבההדןמאמרקרואיםכאשרלעיתים,בגיבורה.והתעניינותאהדה
הררמאן,בתחומינכללשאיברעתידאותרארצ'ר,איזבלשלעתידהעל
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ג'יימס.הנוישלהנעלההגבירה

ולאעדייוהיאצעירהשהרילגיבורה,תקורהפתחלמצואהמנסהמאמר

מתעוררת-אוסמרנדשלהעריץלשלטונןנתונהתהיהלעולםכיייתכן

יחזורג'יימסשהנוירוצההיההמאמרכותבכיהאבסורדית,ההרגשה

בצורהגברת"של"דיוקנהאתלסייםבאפשרותושיהיהכדימקברוויקום

העולםשבספרותגיבורהכלדווקאלאואכן,יותר.אופטימיתאחרת,

נקודותשתיקיימותלמעשה,בגורלה.כל-כךאנושיתלהתעניינותזוכה

אחת,נקודה :לדיוניםנושאהמשמשותאיזבל,שלבחייהעיקריותמיפנה

המיוחד ;כברהזכרנואוסמונ,דאלהספרשלבסיומואיזבלשלחזרתה

ועלברומאן,נכללותאינןכבראיזבלשלהחלטתהשתוצאותהואכאן

השביחהנקודה ;טהורספררתילדיוןמעברוחורגלהיפוטטיהופךהדירןכן

דווקאכבעל,באוסמונדאיזבלשלבחירתההיאהראשונה)בעצם(או

המוטעיתהבחירהזוחיתהוהלוא ;מחזריהארבעתמביובאוסמונד

וההשערות.הדעותרבותכאןגםהדעת.עללהעלותהיהשאפשרביותר

איןהשלכותיהשאתהחלטהאוסמונ,דאללחזוראיזבללהחלטתבניגוד

החלטההיאכבעלבאדסמונדאיזבלבחירתהריבבירור,לדעתיכוליםאנו

שלהשניבחלקובבהירותמשתקפותוהאומללותהמאכזבותשתוצאותיה

אחרלחקורמקוםישזאת,לעומתעתי.דבניחושיצורךאיןכאןהרומאן.

עניין,ולאותו ;אוסמונדלגילברטלהינשאארצ'רלאיזבלשגרמוהמניעים

אוסמדנ.דעלערוךלאיןשעלומחזריםמעליהדחתהכאשרמניעהיהיומה

עדשדניםגבריםשלושה-גודוודקספרדורברטדן,לורדטאצ'ט,ואלף

אוהבים;הםאותההאחתלאשהביחסםבנטיותיהם,באופיים,מזהזהמאוד

עשיריםחייםלהלהעניקועשוייםיותרכנהיחסלההוגיםשלושתםאך

בואשרתו,ךללאקליפהאךהעשויהמחושב,הקר,הגברמאשריותר

מאיןבקפידהמלאכתואתהעושהסופרהואג'יימסהנויבוחרת.איזבל

גםכןעלפרטים.ולפרטילפרטיםיסודיתלבתשומתמקדישהואכמוה.

בחירתהאןיכלומר,שרירותית,תעלומהבפניהקוראאתמעמידאינו

התפתחותכאןיש :הדברהואנהפוךהיגיון.חסרסתמי,מעשהאיזבלשל

ג'יימסלועגשדבוהסברים.רבת-תירוציםהדעת,עלבהחלטהמתקבלת

האחרותביצירותכמרכך.כלובדתברירותלפניובהעמידולקרוא

-הרעמלאכישניהגבירהשללפתחהעומדיםזהבספרגםהרישהזכרנו,
הגדולמולידלקוסםקירבהעלמעידשמה(האםמולמאדאםזה,במקרה

חשודהוהיאכךהמתכניתהשחורהלציפורקירבהעלחראמעידשמאאז

האיביציאטיבההאחרים,בספריםכמרראוסמזנ.ד- )?ראי-ירשוגבינותעל

בסיכומואך ;לפעולההגבראתהמעוררתהאשה,שלהיאהראשונית

שכאשרהדבר,מענייןבהימור.הראשיתהמפסידההיאהיאענייןשל
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רארסמרנדמדי>מאוחר(אמנםלאיזבלמדלמאדאםשלצפונותיהנגלות
גזר·זרמזרייפתאש,העלג'יימסמטילהטובים,לשירותיהזקוקלאכבר
ילידג'יימס,מחצבתה.בררלאמריקה,מאירופהלחזורעליה-גלותדין

מאשריותרלןשהמשפטבאמתחתומצאלאבאנגליה,שהשתקעאמריקה
הנראה.כפיבאמריקה,חיים

בפח,איזבלאתלהפילכדימספיקיםהיולא.מדלמאדאםשלתככיה
מצדהשכנועבסירנותשכלברוראחרים.גורמיםלהםנוספואילמלא
לאוסמונ,דאהבתהמדורתעלשמןאךהםהנישואיםכנגדאיזבלשלידידיה
ומחפשתהעצמישיפוטהנברחבטרחהעקשנית,צעירההיאאיזבלשהרי

שמלאכהבכך,טמונהמושלמתאירוניהמקובלות.בלתידרכיםלעצמה
לעצמודורששאינואותההסובביםמביןהיחידהגבראיזבל,שלהטוב

טאצ'ט,ואלףעצמי,אינטרסכלללאלמענהמעשיראתוהעושהגמולכל
שהירושהיודעתאינהכללאיזבל jשרטוןעלעלושחייההואאף"אשם"
הואהכסףחלקו.מחציתעלואלףויתורבשללהבאהזכתהבההגדולה

מתחיליםוכך jמדלמאדםשלעניינהמתעוררהכסףבשלבעוכריה.
שתהיהכדיהכסףאתאיזבלשללידיהגלגלואלףלהתגלגל.העניינים
הכסףבשלוהנה jרוחהעלהעולהככללעשותותוכלבאמתעצמאית
ואלףגםאמנםונקצצות.הולכותוכנפיהעצמאותהאתאיזבלובאבדת

ולאהצ,דמןכמשקיףאחריםבחיילהתבונןמבקשהוא jמעווןנקיאינו
ערדלוותרלוהיהאסוראךמעשה,חוסרעליוכרפהמחלתו ;כמשתתף

שעתר.הגיעהטרם

(אלוומחזותסיפוריםרומאנים,שכתבבלבדזרלאג'יימסהנוי
אתוהביעהספרות,במחקרעסקגםהוא ;רבה)הצלחהללאהאחרונים

מסריימיםויצירותסופריםעלוהןבכלל,הספרותיתהיצירהעלהןדעתו
לקוראיו,מספרהואעצמו.שלויצירותיועלהרבהכתבגםהואבפרט.

בתכלית.פשוטהואגברת"של"דיוקנההררמאןנבנהעליוהיסודכי
צעירהאשה ;במינהומיוחדתמושכתצעירהאשהלתארביקשהוא

ברורכולו.לספרהפינהאבןחיתההגדרתו,לפיזאת,בגורלה.המתגרה
מודעהואטובשכסופרפיעלאףוזאת, !גיבורתואתמסבךשג'יימס

שלהרעיוןובחכמתה.בעצמהיתרוביטחוןעקשנותכמרלחסרונותיה,
קסםשהואכשםעצמו,לג'יימסקסםבגורלה""המתגרהצעירהאשה

שלבסקרנותוובהשתמשו ;ירצדוממהרתמשהרברשישטאצ'ט,לראלף
לההדרושיםהכספייםהתנאיםאתלגיבורתוג'יימסהנוימספקואלף,

 :והואבר.שפתחנולנושאמגיעיםאנווכאןתלויה.בלתילהיותעל-מנת
וכפיהאשה.לשחרורהתנועהלביןדווקאזהורמאןשביןהקשרמהר
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שלב"דירקנההבחירהלינראיתלאהוידברי,בתחילתכבושציינתי

אםעלמקסימהצעירהג'יימסמעמידבספורשרירותית.כבחירהגנות"

רוחוערתזהכלאןבפניה.פתוחותכביכול,וכרת,כשדרכיםהדרן,

אשוהאחתהדרןאלאאוצ'ו,איזבלבפניפתוחהדוןאיןשווא.רמיקסם

רדוןהנישואין.דוןוהיא :בהשתלןונאהוהגרנהצעירהמעלמהמצפים

כנפיה jעצמאותהאתבהמאבדתאיזבלכיאיזבל,לגביהיאהרסניתזר

עליהגויםסרביתהכתליבכלוב.ציפורכהרריתהווייתהכל jנקצצות

היפות,התרכנירתאתפעםלאאיזבלחוזותבהיוהרויהבית-סוהר.ככותלי

איזבלטענהתחילהאמנםנתגשם.ולא-להיותהיהשצוידמהאל

אתריקםהשיבההיאלהינשא.וכללכללמתכוונתאינהכיאוצ,ו'

קספוואתהתבונה,ובעלההליכותנעיםהמושים,ררובוטוןהלורדמחזריה,

שהיאהסיבותאחת jהפעליםואישהמוץבעלהנסער,האוהבדרדור,ן

ואלףהפליאהלמוכהלהתחתן.שלאוצרבההואסירובהלהסבותמרנה

-לאישלהינשאאיזבלתמהולאשאכןהמאמיןהיחידהואהאינטליגנטי

אוצ'ואיזבלואיןפשטנייםהדבריםאיןכמונן,לאכזבתו.מתבדה,והוא

 ;הנשיואיןבמוסדמדרנולהיותיכוללאטובבורמאןטיפוסית.דמות

שתחילתםנישואיןארסמרנ,דלגילבוטאוצ'ואיזבלשלבנישואיהמדובו

נשאותשאיזבלהוא,םהענייןאדלוצער.אכזבהוהמשכםוכחשמיומה

בשלולאקיימות,בלתישהןזה,אדוןשלמעלותיובשללאארסמונדאצל

השקפותיהבשלאםכי-המרה,במציאותלעמודיכולהשאינהלו,אהבתה

מרצוןעצמהעלשקיבלההאשהחרבתועלהנישואין,מוסדקדושתעל

רעדג'יימסשלמספרוהדרןמוליכהזר,בנקודהכאן,זה.מוסדעול

 .ה-.zז·אהלשחררוהתנועה
 1972ידלי,

הערות

t. Henry James: The Portrait of a Lady, 1881. 
2. Henry James : What Maisie Knew, 1897. 
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בשררהאותרמנרלאמהמשרםהמזל.שיחקלאפאסרסדרסלג'ון
המינגריי,אתפאוקנר,אתלמשלכמרהאמריקאיים,הסרפדיםשלהראשונה

עליזשרתהלאגםמעולםנובל.לפרסהגיעוכולםאשר-סטיינבק,את
(שניררסט.נתנאלאופיצג'רלדסקרטלמשל,כמר,נועדהמיסתרריןהילת
אםהואשספקכךמרתם,אחרבעיקר,אררק,בהערכהזכואמנםאלה
לפרסםוהחל , 1896בשנתבשיקאגר,נולדפאסוסדרסבהם).להתקנאכדאי
(והאמביציוזית)החשובהיצירתוהמאה.שלהעשריםבשנותספריואת

חלקיהשלרשת . u.s.A ."ארצות-הברית",הטרילוגיהספקללאהיאביותר
 ,) 1הגדולים""הכספים ," 1919 " ," 42ה"הורחב"קרהםהטרילוגיהשל

גםכמרהטרילוגיה,שלשמה . 1936 , 1932 , 1930בשניםהתפרסמווהם
נקודתלגביבירתומהותיענייןללמדנועשוייםהבודדים,החלקיםשמרת
הפרטלא ;בודדיםאנשיםבגורלותכאןמדוברלא :הסופרשלהמוצא

ייצוגית,כוללנית,תמרנהלשקףהיאפאסרסדרסשלמטרתו ;העיקרהוא
שלרשתבשמותלרגענתבונןאםמולדתו.בארץוהמתהווההמתרחששל

מהוויםאכןיחדושלושתםבצידו,וכוונתושםכלכימיידנראההכרכים,
המחבר-גיארגרפיחתךבפנינולהציגבאהראשוןהכרךאחת.שלמות
חרף,אלמחרףבארצות-הברית,שוניםבמקומרתהנעשהאחרעוקב

בדייקנותהרוחבקראללהתייחסצררךאין ,-42ההגיארגרפיברוחב
העריםודרומה.צפונהקטנותסטירתלעצמומרשהפאסרסדרס-מירכית
וכמר-כןוושינגטון,פילדלפיה,פיטסבררג,שיקאגר,ניר-יררק,הגדולות

ואילולמתרחש.אררעיםבמתמשמשרתפחות,וידועותיותרקטנותערים
הזמן.למימןאלאהגיארגרפי,למימדמתייחסאיבר ," 1919 "השני,הכרך
 " 42ה"הרוחב"קראםבפאריס.בעיקרבאירופה,מתרחשתהעלילהמרבית
אנו , 1919בשנתהבא,בכרךהרילמלחמה,ארה"בכניסתעםהסתיים
בפאריס,היושביםהאמריקאיםעלוהרבההעולםמלחמתעלמעטשומעים

גבוההלדברהידברזאתלערמתנלחנזו,לאבחזית ;המלחמהסירםאחר
הםהמולדת.אתלשרתאותםהניעואשרהנאצליםהסנטימנטיםעלגבוהה

כקטןאח,דרכלהשלוםבשיחותהמשתתפיםהפוליטיקאיםסביבמרפרפים
דרסשגירןמכיוןלעצמו.הנאהטובתשהיאבאיזולזכותמנסהכגדול,
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הולםהכלכלית,ההתפתחותואחרחברתייםתהליכיםאחרעוקבפאסרס

אברכאןהגדולים.הכספים :והאחרוןהשלישיהכרךשםגםהואומתאים

להגיעשהצליחוהקודמים,הכרכיםשלהדמויותמןאלהאתפוגשים

הסרטים.עולםראשוניתעשייתיים,הרןאיליציבור,יחסיאנשי :לפסגה

ומהפכניםפועליםמנהיגי :החברתיהסולםשלהשניהקצהגםמיוצגכן

כמרהרקעאותועלבדיוקצמחואשרשונים,וסוגיםממיניםחברתיים

אתבדיוקומניסיונםעיניהםממראהוהסיקוהגדולים,הקאויירהאנשי

האחרונים.שללאלהההפרכותהמסקנות

היאבמינה.מיוחדתבצררהכנריה"ארצות-הברית"הטרילוגיה

בירגואפירתהמצלמה,עיןחדשות,יומן :שרביםיסודותמארבעהמורכבת

היסודהואהאחרוןהיסודפיקטיביות.דמויותוקורותהיסטורייםאישיםשל

סממניםהםהראשוניםהיסודותשלושתואילוווומאן.ורמאןבכלהמצוי

אתליצורהיריעה,אתלהרחיבכדיפאסוסדרסמשתמשבהםספרותיים

שירהשלמימדלהעניקוכדיהפיקטיבית,להתרחשותהויאליהוקע

זזווים .zהוהקטעיםהאובייקטיבית.המציאותעלהמבוססלסיפורסובייקטיבית

וקטעימכותרותמורכביםחדשות""יומןהמכוניםהשוניםהפרקיםבין

וכדומה.זמן,אותרשלפופולאוייםפזמוניםמקטעי,פה, 1התקשלעתונים

אםהמצלמה"."עיןהכותרתתחתהמופיעיםהקטעיםהםמאלהשונים

שהואבזאתלומרהתכוון ) 2מצלמה""אניבכותבואישווודכויסטופו

פאסרסדרסשג'וןהויושיפוט,בחירהכלללאשוניםושמיםקולט

ושמיםמוסרתשלוהמצלמה""עיןשכןאחות.בצווהבמינוחמשתמש

ושימרתהןאלוהמציאות.מןהלקוחותהעיתוניםכותרותמאשואחרים

העיתונותלקטעיאולעלילההמתייחסותשיריתבפרוזהאימפרסיוניסטיות

סובייקטיביתאינטרפרטציהשלמימדמוסיפותוהריהןעקיפין,בדרךרק

קצורתבירגואפיותהספרלאורךפזורותהאלההיסודותמלבדלנעשה.

איןלמעשההתקופה.עלחותמםאתטבעואשרמאו,דשוניםאישיםשל

מקווקוויםושמיםאלאהמילה,שלהמקובלבמובןבירגואפיותאלה

שלפיוטיתתמונהכאןמוצאיםאנוהאישיות.תנוציתאתלמסורהמבקשים

בספוביותוהיפההקטעזהואולי-המהוללההרקדניתדונקן,איזידווה

הנשיםאהובעל ;דבסירג'יןהפועליםמנהיגעלקוראיםאנוכולו.

תעישיה,איליעל ;ווילסוןורדדועל ;בלטורזתיאודורעל ;וולנטינו

שביוגואפיותלינראהפועלים.ומנהיגיעולםמתקניעסקים,אנשי

כךהלואשבטרילוגיה.ביותרהמענייןהחלקהןאלהאימפרסיוניסטיות

שתתה"איזידווה :הגדולהדונקןאיזידווההרקדניתעלפאסוסדרסכותב

נאים,צעיריםמגבריםידיהאתלהסירמסוגלתחיתהלאהיאמדי,יותר
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טרחהלאמעולםרועש,אדוםשלשוניםבגווניםשערותיהאתצבעההיא
לשמורהשתדלהלאבלבושה,רשלניתחיתהשצריך,כמופניהאתלאפר

כספהאחרלעקוביכלהלאפעםאףגזרתה,על
גדולהבריאותתחושתאך

האולםאתמילאה
צעדההארוכותהזרועותעםהאגסדמויתהאשהכאשר

הבמהמאחוריקדימהלאטה
גדולה".רקדניתחיתההיא ;מאוםיראהלאהיא

 :רכסיוג'יןעלכותבהואוכך
צרעת,אוסיפיליסמדבקת,במחלהחלהכאילוממנופחדוהם"אבל
מאו,דחבלשזהוחשבו
הדגלבגללאבל

והרכוש

הדמוקרטיה,למעןבטוחעולםועיצוב
אתו,להיותפחדוהם
 ;בויאמינופןמדייותרעליולחשובאו
 :אמרהואכי
שקייםזמןכלאליו,שייראנייותרנמוךמעמדשקייםזמןכל

כלאבביתאדםשישזמןכלאליו,שייראניפושעיםמעמד
חופשי."איניאני

הספר.רקמתמתוךתלושותואינןמקריותאינןשהביוגראפיותברור
ב"יומןלעיתיםמוזכריםבספרמובאתשלהםהביוגראפיהאשרהאנשים

הרומאן.שלהפיקטיביבחלקקצרההופעהמופיעיםשהםוישהחדשות"
אתיוצריםהםהתקופה,ומימרותפזמוניהעיתונות,קטעיכמוכלומר,
תרצואםאו,הטרילוגיה,שלהפיקטיביהחלקואילוההיסטורי.הרקע
נפשותמספרישלמדי.מורכבהואאףשברומאן,ה"רומאן"יסודלומר,

מלוויםאנושונים.חברתייםמעמדותמתוךבקפידהשנבחרופועלות,
הראשוןבכרךשונים.בכיווניםהתפתחותםאחרועוקביםמילדותםאותם
לקבורהמהםאחדיםמלוויםאנוהאחרוןבכרךצעירים.ואנשיםילדיםהם

לאורךומאוכזבים.ממורמריםהעמידה,בגילכשהםמאחריםונפרדים
אחדיםאחר.אוזהלגיבורמוקדשיםפרקים,פרקיםישכולההטרילוגיה

נפרדים.ושובמתפתליםנפגשים,הגורלותמן
כאלהישאח.דפעילותבשטחאחדחברתיבחוגהנפגשיםמהםיש

ההצלחהסולםבמעלותלמעלהבדרכומיזה,לידזהחולפיםרקאשר
הסופרורקהשני,עלהאחדשמעולאשמעולםמהםישלמטה.בדרכוומי
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הדמויותמלבדגורלותיהם.שביןהקשראתקולטיםהקרואים)(ואנחנו

שרביםבחלקיםפעםמדייהמופיעותמשבירת,ומרירתגםקיימותהראשיות

קליידרסקרפיתתמרנהשלורשםליצירתבהופעותיהןוהתורמותהספרשל

הרידברינו,בתחילתאמרנושכברכפיקטנים.פריטיםמצררוהמרוכבת

מאשריותרחברתייםבתהליכיםבפרט,מאשריותרבכללמעונייןהסופר

אחרמדוקדקעיקובאיןגםכןעלהאינדיבידואלית.הנפשבהתפתחות

הניתקיםכאלהישונעלמים,מופיעיםהםהגיבורים.מןאחדכלגורל

שרבבפירוטתוארהחייהםשדרךשלאחרמהםישהסיפור,מחוטלגמרי

בהשתל-היאהפועלותהנפשותחשיבותאגב.כבדרךאלאמופיעיםאינם

ממילאלכשעצמה.מהןואחתאחתבכלולאהכללית,בתמרנהכרתן

והמתענייןהצרופההעלילהאתהמחפשהקרוא,עלמכבידהזרמוצאנקודת

עללוותרארהסופרשללדרכועצמולהתאיםעליו ;הפועלותבדמויות

לאשהכבידמסתברהררמאןשלהמרוכבהבנייןאגב,שבקריאה.התענוג

הטרי·שלבהרצאהמבקרים.עלגםאלאמלרמזים,בלתיקרואיםעלרק

מקסררלהמבקרשלהקדמהישבוקס"ב"פרקטרכהבכריכהלדגיה

הפועלותהנפשותמןכמההנכבדהמבקרמבלבלבהקדמתו ,) sגייסמר

כנראהבזה.וכיוצאלאחרים,שקרומעשיםמהםלאחדיםמייחסבאלו,אלו

מדי.גדולהיהההקדמהלכתיבתרעדהקריאהלמןהעלילהזכירתמאמץ

אלהגםהטובים.החייםאלמגיעאיברפאסרסדרסשלמאנשיואיש

מאושרים,מלהיותוחרקיםמעלהרעוליםמטרתםאתמשיגיםשלכאורה

ומקדשייםהפרטיתטובתםעלהמוותריםאלהגםשבעי-רצון.לפחות,אר,

אלהגם-הפועליםההמוניםהתנועה,הציבור,לשירותחייהםכלאת

המהפכהלמעןהעובדתפונהמרילמשל,כ,ךלנפשם.גאולהמוצאיםאינם

לחלוטין.מושכתבלתידמותוהיאסימפאטיהכלללאמצריירתהסוציאלית,

אלהכללי,באופןאנושית.תמימותכלממנהגוזלתלתנועהמסירותה

מק,(כמרלשםארלכאןוהנסחפיםמרעדותפניהםלאןיודעיםאינםאשר

ביןמסריימת,מטרהלהשיגהרוציםבעדתם,המיושביםעלערליםג'ר)אר

לרגלינפערתתהומיתריקנותשלילית.ארהיאחיוביתזרמטרהאם

 ;"טרמפ"המבקשצעיראישבתיאורמסתיימתוהטרילוגיה ;הגיבורים

לאן.חשובלא
בעקיפיןפאסרסדרסמביעהספרלארוךהשזורותבבירגראפירתרק

באוצרת-הברית.גדוליםאנשיםעדייןישכיתקורתו,את

 1971ינואר,
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מאשריותררבהבמידהארפנתייםלחידושיםזקוקכמדרמה,המחזה,

המיידיתהקהלבדעתיותרתלויהמחזהשהריאחרת.ספרותיתצררהכל

שישברורומיין.כאןנמדדתהצלחתו ;אחרתספרותיתצררהכלמאשר

איןאן ;שניםכעבורומתגליםוחוזריםבשעתם,מצליחיםשאינםמחזרת

מבצעים,שלשלםלצרותמלכתחילהזקוקשהמחזההעובדה,אתלשנותבכן

מחזהההצגה.למימוןמספקתבמידההאולמותאתהממלאצופיםולקהל

אםכאן,לראותזכינומפתיעה.במהירותלארץמארץעוברכיום,מצליח,

ובארצות·באירופהשנתפרסמורביםמחזרתכושל,בביצועראםטובבביצוע

"ממלא ,) 2"אנדורה" ,) 1הזקנה"הגברתשלכמו"ביקררה-הברית

למנותאם- ) 5ררלף"מרירג'יניהמפחד"מי ,) 4סאד""מארא ,) 3המקום"

המחזאיםעל-ידינתגלולאהללוהמחזרתארוכה.שררהמתוןמעטיםרק

אולמותשמילאוומשרםלפניהם,הלןששמםמשרםנבחרוהםשלנר.

האחראיםאלהגיעהללוהמחזרתסביבהפירסרםובאמריקה.באירופה

חיסורן.בהכרח,בנן,איןעצמם.בטקסטיםעיינובטרםערדלהצגתם

ם, 11ארגילינואנושלאהגםעניין,ארערןבהםישלמעלהשמנינוהמחזרת

המרכן.מןאותםקיבלנואלא

החדשאחרלתורהמחזאיםאתמאלצתבקהלכןכלהמודגשתהתלות

ספררתיבמדיוםהמתבטאיםסופריםמאשריותררבהבמידההמפתיעואחר

רצינייםלסופריםאלאבידור,מחזרתלמחבריכללכאןהכוונה(ואיןאחר.

חידוששהיהמההאמנותית).לרמההנרגעבכלהקהללטעםנכנעיםשאינם

שניםלפניערדאשררריליאמס,טנסימיושן.כברהיוםהואאתמולמבריק

בעזרתהצופיםאצללא-בלתי-נעימהצמרמורתמעוררהיהמעטרת

חיוךארפיהוקכיוםמעררו-עריות,גילוישליחסיםלתיאורמומחיותו

לברךרביםבמקריםמוכנהשהביקורתהדבר,אופייניבלב.דעליונותשל

מבחינהמאר,דמענייןהישן.אתמכלולבטלהחדש,עליתירהבהבלטה

ממבקרילאחדהנחשב ,) 6טייבן"קבתשלבמאמריולעייןסימפטרמאטית,

פנגריןבהרצאתיצאשניםמספרלפניאנגליה.שלהבולטיםהתיאטררן

מתנוססתר hכריככשעלהתיאטררן",על"טייבןהצנועהשםבעלהקובץ

עמוקות.במחשבותשקרעריק,תיאטררןבאולםטייבןשלצנועהתמונה
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ערבוטייבןקבתכימגליםאברבקובץ,הנכלליםבמאמריםקרואיםכשאבר
מדבריכמהאלירט.ס.ט.שלבמחזהלצפותחייבכשהואשאולייסורי
ספרותיתביקרותשללתחומהמעברהרחקחורגיםכבראלירט"על"טייבן

לראשונההוצגכאשרזאת,לערמתאישיים.עלבונותשלבתחוםונכללים
מרובנפשראתטייבןידעלאארסבורןלג'וןד)בזעם"אחורה"הבט

והןגילולפיהןאליוט,מאשריותרמודרנישאוסבורןברורהתפעלות.
חלפוכברןיותרגדולסופרבאמתהואהאםאך- 1השקפותיולפי

השניםכלובמשך-בזעם"אחורה"הבטהוצגמאזשניםמעשרלמעלה
הכנסותיומבחינתזאת,לעומת,מסעירה.יצירהכלאוסבורןיצרלאהללו

מתבונןבהםאנשים,שלקטגוריהלאותהמזמןכברהואנכנסהחומריות,
בכוחמדייותרנטרחהיהטייבןקבתאכן,נמלץ.כהבזעםפורטוג'ים

היהמהלראות,בכללכיוםלנוקשה :יותרהרבהערדשגורערמהשיפוטר.
במחזותי,ווהנשיםשהגבריםהדיבוריםלערמתאוסבורן.שלבמחזהונועזכה
ארסבררןגיבורישלמריבותיהםהריביניהם,מחליפיםאלביאדרארדשל
ביןלמריבותבהשוואהגםמזו,יתירהרטרקליניות.מנומסותמריבותהן

החידושים ) 1912-1849 (סטרינדברגאוגוסטשלבמחזותיווהנשיםהגברים
שנכתבו.לפניערדבחיישנואוסבררןשל

לבואכמרבןאפשרדיגרסיה.בבחינתאינםכהעדשכתבנוהדברים
עוכרלפיאלאשבר,החידושיםמידתלפינשפטאינושמחזהולטעון,

מןבעלילותבמחזותיוהשתמשששקספירהואהמפורסמותמןהספרותי.
אלמנטלפידווקאמחזותלשפוטמרביםאנונירםאולםנכרן.המרכן.

החידושיםמשרםהללבשבחיזוכהמחזהאםהזעזוע.ההפתעה,החידוש,
והדוגמהאמת.שלחידושיםיהירהללוהחידושיםכילדורשישהרישבר,
הביקורת,שלהסכנותאתבבהירותמפגינהבזעם"אחורה"הבטשל

שקולה.להיותבמקרםמרזרביתלהיותהמבקשת
שלשמרהואהצעירההאמריקאיתבמחזאותבירתוהמפורסםהשם
המשבחים,אמררררלף"מורירג'יניהמפחד"מיהצגתעםאלבי.אדרארד

כמעטשאיןלינראהלמעשה,וריליאמס.רלטנסימילדלהגוייורשקםכי
בילאללומבקשיםראם ;רריליאמסארמילדלביןביאלביןמשותףמכנה
לביןביכרמסריימרתאנאלרגירתלמשוךמוטברוחני,אבמחירבכל

הואסטרינדברגשלביצירתומרכזישנושאמשרםוזאת, jסטרינדברג
במשיכתלהגזיםאיןכימרבן,ממילאהמינים.שניביןההרסניהמאבק

הוא jלאשהגברשביןבמלחמהרקעוסקאינוביאלאדרארדהקבלות.
החייםאורחעלמרחצתלהתקפה,ומיכולתוממוצרמעטלאמקדיש

רקעהםוהמקוםהזמןררלף"מררירג'יניהמפחדב"מיראםהאמריקאי.
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-העיקו,היארג'רוג'מותהשלהרצחניתוההתגוששותנושא,מאשויותר
והאחסבתא"אבא","אמא",המשפחה,בני ) 8האמריקאי"ב"החלרםהוי

אמריקאים,כולםכולם-בדקוהגבותרכןהמאומץ,התינוקשלהתאום
הםשמינהגיהבחברההחייםאמריקאיםשלקאויקאטרורתדיוק,ביתו

אנוהאמריקאי"ב"החלרםהאמריקאי.החייםלאורחארסיתפאררדיה
מרריוגייניהמפחדב"מיאלביהפגיןאותרהמיוח,דהכושראתמוצאים
בשפהמדהימהוירטואוזיות :כהעדבירתוהמפורסםמחזהוררלף",

הגסותבשטחהםאלבישלמחידושיורביםלשון.ובצירופיהאנגלית
משרםאותישתפרנסלי"מגיע :לאבאאמאאומרתכןהנההמאקאבוית.
 ;שלןהמכועריםאתולדחוקעלילטפסלןשנתתירכזשרםאתן,שהתחתנתי

עלהוויכוחנטושהרבהשניםכברכשתמות."שלןהכסףכלליומגיע
ניבול-כתב)זה,במקרהלומד,יותרנכרן(אוליניבול-פהשלהלגיטימיות

שמופיעהעד-חדשה,יצירהעלהמקטרגיםקמיםפעםמידיבספרות.
עלהמגיביםזה.בשטחקודמותיהכלעלהערלהחדשהיותרערדיצירה

שלאחדותמאותלפנישקספיו,כילציין,רגיליםפורנוגרפיהשנקראמה
פלארטרס,ייני ;המודרנייםהסופריםמאשרפהניבולדברייותרכתבשנים,
מאשריותרערדגסיםדבריםכתבשקספיו,לפנישניםמאותהרבה

פעםלעניין.אינןבעצםהןאלבי,שללהצדקתואלה,טענותשקספיר.
מתיאוריםנהנולמשל,רובלי,ברקצייר ;הנאהלשםהפררנרגראפיהבאה

להםהיהלאלקרואים,הנאהמקרולשמשגםהתכוונוהםפררנרגראפיים.
רכללהנאה,מקררהיכרלעצמוכשהואהמיניהאקטכינדבו,ספקכל

ניבול-פהדבריואילומשובח.זההריבר,ולדברלגרונו,לעשרתו,המונה
שלפהניבולדבריכמעטחינםאלביאדוארדשלבמחזותיוהמצריים
אפשרותכללמעלהאינהארתהשציטטנוזרכגרןמימרה ;רמאזרכיסטאסקט
כדיןדינרהאם-שבצידוההנאהללאפהניבולמין.מחייהנאהשל

ןהמסורתיהפהניבול

שלדמותההיאהאמריקאי"ב"החלרםביותרהחייםמלאתהדמות
אמןרקכיהטענה,שלמהימנותהלחוסרנוספת(הוכחההזקנה.הסבתא
מזה,התינוקואלמזה,הזקנהאלהיחסישישים.)לתארמיטיבקשיש

ר"אמא""אבא"במיבחן.אותןומעמידמקובלותדעותחושפניבאורמאיר

נגיעשעודבלבדמאומץתינוקאלאילדים,הדוחהלזוגהיולא(מעולם
ופעילהזריזהשהיאהסבתא,זקנים.ביתלהסבתאאתלשלוחורציםאליו)
לפני·כן ;אלגנטיתבצווהזהמגורלהמתחמקתיח,דגםומחתנהמבתה
שהבתמכיוןלא-מבוטלות.חכמהמימרותכמהלהשמיעעודמספיקההיא

כיבכן,אלאזקניםלביתבמשלוחלאהמחזה,במשךעליה,מאיימת
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למטרותהזבל,במכוניתהזקנהאתולקחתלבראהאשפהלאישיקראו
כדיתושייה,לגלותהסבתאשעלבדברפלאאיד-הנראהכפיחיסול,
שלהסוגסטיביכוחומתגלההזבלמכוניתבענייןאגב,נפשה.עללעמוד
מאמיןאינובעצםשאישריק,איוםשלהרושםמתקבלתחילה :אלבי

כיהרושם,מתקבלולבסוף ;ממשרתיתרמקבלהאירםהזמןבמשך ;בר
הגברת-מקובלאמריקאינוהגהואהאשפהלגלזקניםאנשיםזריקת
חסרת·פונקציהמעיןכל-כולהשהיאהמחזה,בהמשךהמופיעהבוקר,
אישעלמאליהכמרבניותמדברתהאמריקאית,דרך-החייםשלערן

אתשלחהבשעתההיאגםהזקנים.ההרריםאתלאסוףהבאהאשפה,
שאידלכל,היזרעהעובדהכקובעתארמדת,היאזר,בצררהשלההאמא

לומרמההרבהישלסבתאוהתנצלויות.הסבריםלהלהוסיףצררןכל
יכולאינןמזקין,"כשאתה :למשלאליהם.היחסרעלזקניםאנשיםעל

כדיחרש,נעשהאתהלכן .עליומתפרציםשהםמשרםאנשים,אללדבר
מיילליםזקנים"אנשיםכן".אליומדבריםהאנשיםאתלשמועתרכלשלא

באמצעבזעקותמתעורריםזקניםאנשים---,ומגהקים,וברכים,

הםישנים,באמתזקניםוכשאנשים ;ישברלאשאפילוומגליםהלילה,
"שטריות. :לסבתאאומרתאמאואילו "· ..יכוליםולאלהתעורר,מנסים

היהלאאישלומר,משהרלהםהיהראםלומר,מהאידזקניםלאנשים
להם".מאזין

ברקךלגברתמספרתהסבתאהתינוק.עלהסיפורהואיותרערדיפה
התינוקשנה.עשריםלפניר"אמאיי"אבא"להםאימצואותרתינוק,על

המיןבאברשיחקהתינוקעיניו.אתניקרהאמאכןעלבאבא,רקהסתכל
אתקטעואחדיר,לחפשוכשהמשירשלו,המיןאבראתחתכוכןעלשלו,
לשונו.אתחתכוואז ;מלוכלךבשםלאמאהתינוקקראאחדיוםידיר.

בחזרה.שלהםהכסףאתורציםראמאאבאועכשיו-התינוק,מתולבסוף
כעיןהםראמאאבאאלבי.אתמעסיקיםילדים,חסריעקרים,זוגות
ררלף".מררירג'יניהמפחדביימירמותהג'ררג'שלגרוטסקיתרפלקציה
כמעטהואהאמריקאי""החלוםהריהבימתיות,וההמצאותהעלילהמבחינת
שרםמתרחשלאלמעשהררלף"מררירג'יניהמפחד"מיהמחזהשלהיפוכו
האחרון.לרגעכמעטועדהראשוןהרגעלמןרבהבלתי-חינניהזרגדבר.
חזיתיצירתשלרגעיםישנשק,שביתתשלחטופותהזדמנויותכמהיש

-היסודיהמצבשלשינויכלאידאןמהחוץ.מישהוכנגדמשותפת
איןזאתרעםיח,דנמצאיםכשהםלגזריםזהאתזרהקרועיםרגבואשה
לשנותהבאהסירם,זה.שלבמחיצתוזרשרוייםכשאינםקירםיכולתלהם

שיברילחולעלולאכןכילשכנעמצליחאיברהסטאטית,בתמרנהמשהר
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קיומועלמדתהשלהזייתהאתמנתץאמנםג'רדג'הזרג.ביחסיכלשהרא
אחדלאףאפשרותתהיהשלאכדיעדים,בפניזאתערשהוהוא jבןשל

ללארמותה,שג'רדג'להאמיןקשהאך ;שנאמדוהדבריםמןברלחזור
המדומה.הבןפלוסרמותהמג'רדג'בהונהשוניםיהירהערטילאי,הבן

מתמשךמחזההואדולף"מררידג'יניהמפחד"מיהדידנו,שלבסיכומו
זהבמחזההקהלאתמרשךאלביבימתית.התפתחותהיעדרבשלומייגע,

זר,מבחינהואךזר,מבחינה-בימתיבאירועמאשדיותרלשרןבתכסיסי
עיקרהם .המבריקיםהדיבוריםאצלושאףפריי,לכדיסטרפדלהשרותוניתן

מזכירציינתי,שכבדכפיהמינים,שניביןהרצחניהמאבקואילוהעיקרים
מחזרתישהמקדים,בדובסטדינדבדג,אצלאך jסטדינדבדגאוגוסטאת
המחזהשלשמרעצםגםהואלשוניטריקדיאלוגים.דקולאממששל

שררידג'יניההדעה,הרחבבקהלעתהדווחההסרטשלהדנההצלחתוולאחד
אלבי.אדראדדשלבמחזההמופיעטיפוסהיאודלף

דולף",מררידג'יניהמפחדב"מיאחדתרעלהממושכתהחזרהלערמת
סיטואציות.כמההמצאות,כמהטיפוסים,כמהישהאמריקאי"ב"החלרםהדי

החמודותבעד-דנההגזמהכבדברישהמפתיעהאחרוןהבימתיהתכסיס

אותרשלהתאוםאחיואלאאינוהנחמדהלמשפחהשידותיואתהמציע
שנה.עשריםלפניחייםששבקאומלל,תינוק

מותק.מחזההואהאמריקאי"החלוםחולשות,"אי-אלולמורתאך
 1967ידני,

הערות

1. Friedrich Diirrenmatt: Der Besuch der alten Dame, 1956. 
2. Max Frisch : Andorra, 1962. 
3. Rolf Hochhuth: Der Stellvertreter, 1963. 
4. Peter Weiss: Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats, 

dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton 
unter Anleitung des Herrn de Sade, 1964. 

5. Edward Albee : Who is afraid of Virginia Woolf ? 
6. Kenneth Tynan : Tynan on Theatre. 
7. John Osborne: Look back in Anger, 1957. 
8. Edward Albee: The American dream 1961. 
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והפונטיקההגדולמולייר

לבןהיההלבןבהםימיםמאותםארוכהדרךכברתעברנוכבר
סומכיםאנואיןבאופנה.אינןהחלטתירתקביעותכיום .שחרר-והשחור

בעקבותהבלתי-צפרי.לקראתמרנניםאנו jשלנרהחרשיםמחשתעלערד
הדבריםהספרות.תפישתגםמשתנהאבסולוטייםבערכיםהביטחוןחוסר
עברשםמררנציה","הסוחרמקרהעלנדלגשהיו.כפיברוריםאינםשרב

בשיילרקלראותמסרביםואנוייתכן-יסודיתטראנספררמאציהשיילרק
הזמן,ידנגעהאחריםבגיבוריםגםאבלאמרצירבאליים.נימוקיםעקבנבל

לריצ'ארדאפילוהנהלגביהם.הזדהותנטייתכללנרשאיןגיבורים
סניגררים,קמר-השקספירית,בגלריהביותרהאירםהעריץהשלישי,

לטעוןיכוליםשכןלרגע.כאןלעצורעלינואבלאוהדים.אפילואולי
שקספיר,רקלאחד-משמעי.היהלאמעולםשקספירדווקאכיכנגדנו,

שלברב-גרוניותמצטייניםיותרקטןקרמהשיעורבעליאליזבטניםאףאלא
וברר·פארסהקטעימוצאאתההאליזבטניםאצלשונים.ואפקטיםיסודות
האב·המחזהבאסכולתהשוניםהיסודותעירברבטראגדיה.שלבתוכהלסקה

מעברשם,והמסורת.הצורהשומריהצרפתיים,הסופריםאתהחרידה

הקומדיהיותר.מסודרתבצררהמתנהליםהענייניםהיוהלמנש,לתעלת
ואימתילצחוקאימתיידעוהקהלטראגדיהחיתה,ןהטראגדיהקומדיהחיתה

הקלאסיתבדראמהכאן,גםוהנההטקסט.אתהביןלאאםאפילו-לבכות,
עדכך,כלברוריםהדבריםהיובשעתוהיוצרות.השתנוהצרפתית,
אב-טיפוסים.בשמותאלאאנשים,בשמותלאלמחזותיוקראשמרלייר

ללמדך,באלו.כירצא iהמלומדות","הנשיםהמדומה","החולה"הקמצן",
ארפחותאופייניתבתופעהאלאומקררי,מסרייםבאדםכאןמדוברשלא
מרליירשלדורולבנימאליומרבןשנראהרמההיוצרות,נשתנואךיותר.
אחרת.בתקופההחייםאחריםאנשיםלגבימאליומרבןכהנראהאינושרב

אלססט,אתראהמרליירהמיזנטררפ.כמרבן,היא,ביותרהבולטתהדוגמה
קורותיואתהמתארהמחזהפניםכלעלקרמית.כדמות"המיזנטררפ"

הרבהלפניהוציאהכברהמודרניתהביקורתואילו"קומדיה".מכרנה
מכרבדמקרםלוונתנההמצחיקים,הטיפוסיםמרשימתאלססטאתשנים
שינוילעיתיםהספרות.שלהטראגירת,גםאוליהעצובות,הדמויותבין
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אחרים.מגרומיםאלאמסריימת,זמרתאיפירןמתוךלאנרבעהתפישה

גון,טסקהטבעי,כלתייצורמלומדת''כ"אשהרואיםאבראידלמשל,כיזם,

ומגליםאברהולכיםכךהעולם.שלהסדר·הקנןע·מראשמתוךהחורגת

הקרמית.בתפישתםובלתי-משתניםיציביםלברשנראוכמחזרתחדשותפנים

ישכאצילים"הוא"גםכגרןקרמדיה·שעל-גכרל·הפארסהשאפילומתברר,

שלהתיאטררןכלקהלקרמייםכהכלללברנראיםאינםשכירםצדדיםבה

מדלייו.
מגוחניםהדבריםאמנם,כאן, :היסודיתהסיטואציהעלנאנתעכב

הראשונהכפעםהוצגכאצילים"הוא("גםשנה. 300לפנישהיוכפיכיום

ה"נוכושלהמעמדקייםכיזםגםהחצר).ואנשיהמלךכפני , 1670בשנת

כלזמר,קדמי.כיסודושהואצרפתי),נשאר(השםה"פרזונז"אזויש"

מכידוןקדמי,הואהחדש""העשירזז.הגדרהמפרשיםאבדכיצדתלדי

כמיליםערכים.גםאלאנכסים,רקלאלרכושאפשרנכסףכיסכור,שהוא

כמצבוזהששינויסכורובמפתיע,כנת-אחתשנתעשראדם :אחוזת

נתמלאכיסורקלאככיכול,החיים.שטחיככללהתבטאחייבהכלכלי

עליז,משוחנעזריםחן-גדפוחכמה,נמלאואשדאףאלאמצלצליך,

עתירשהואכלכדזזלאוהלאה,מעתההמעלות.לכלילהפךכולורכל

לעצמולרכושרוצההוא-כבזדלדלתתחייביםשהבלאלאנכסים,

מלכדרוחני,כייחוסלזכותמכקשהואכ,ךלשםהטובה".כ"חנרהמקרם

,מסייחכשרזנזתיז.בשלואםהמקרהידכשלאםלד,שבאהחומריהייחוס

השכלה,נאים,נימוסים-בכללזכותאפשרשכמצלצליוסכור,ז'זרדייד

מדלייויוצרועליזשופךכךבשלאמת.שלוידידותאהבהחן,גינוני

-דזרנטהגבוהםי,המעמדותנציגכילזמר,איןאמנםלעג.שלקיטזנזת

ז'ורדייןשמסייחמעלותאותןכללדישאמנםבמיוח.דלכשרכההוא

להתנהגכיצדיודעזהגינרנים,החנחזניםבכלוכקימנוסההוא :להןנכסף

הטובותהמעלותוכלאציל.שלתדאולוישלכל,ומעלהזדמנות,בכל

כסףלהוציא :אחתלמטרהכעיקרהעלילה,נמשךלו,משמשותהללו

ליכד.נסתראותוומכזהבפרהסיהלדמחניףשהואהעשיר,הבורגנימן

מןלחורגלאוכדיהמידה,עליתרדזרנטשלאופיואתלהשחירלאכדי

בכלדזרנטשלמטרתואתמדלייומציגקלילה,קומדיהשלהמסגרת

דזונטזוכהואכןהיפה.דרוימןשלידהכהשגתותכסיסיותחבולותיו

החשבון.אתמשלםז'זרדייןמסייחואילוהיפה,בגברת

רקאלאבכללותה,הקומדיהלניתוחלאהפעםמתכווניםאנואולם

.מדלייושל-המוטעית-גישתוביטוילכללבאהבהמסריימת,לסצינה

אחרותבקומדיותגםלמצואנרכלזולסצינהמקבילותהמדרייקים.למדעים
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איבהזוגישהכילהזכיר,אפשרכןהמלומדות"."הנשיםכגוןמדלייו,של
חסר·ז'ורדיידמרמתחילבולמעמ,דהיאהכוונהבלבד.למולייראופיינית

בצידםלעצמו,הזמיןהבורהעשירהפוניטיקה.עקרונותאתללמודהחן
לפילוסופיה.מורהגםלסיוף,ומורהלריקודמורהלמוסיקה,המורהשל

דורשעולם,שלשברומודבריםמיניכלללמדומבקשזהמורהכאשר
המורההאורתוגרפיה.עיקריאתללמודביותר)הגיונית(דרישהז'ורדייד
ומדגיםמתארהואוהעיצורים.התנועותשלההיגויצורתאתלפרטמתחיל

מסייחהשונות.האותיותבהיגויוהלשוןהשינייםמקוםהפה,צורתאת
מתמלאהקהל)אתלהצחיקמראשנועדהשלומילה(שכלז'ורדיין

וקולותמוגזמותהעוויותבליוויהשונות,האותיותאתהוגההואהתפעלות.
עלהוריואתומקלללפעם,מפעםזועקהוא !יפהזהכלכמהרעשניים.

קומי.ביסודוהואהמעמד-ברורבנעוריו.זונפלאהחכמהלימדוהושלא
התנהגותוכלומר,טכניים-חיצוניים,מגורמיםנובעהקומיהאלמנטמןחלק

הסאטירהשלעיקרהאולםותגובותיו.דיבוריוז'ורדיין,מסייחשלהמגוחכת
אםגםלדבר,להיטיבאפשרכיסבור,מדלייועצמו.העבידכנגדמכוונת

הואוהשיניים.הלשוןהשפתיים,תנועותאתבדיוקלהגדיריודעיםאיד
ומפתיעים,חדשיםדבריםלונודעוכיהסבורהתמים,ז'ורדיידמרעלמלגלג
ששמעלפנידיברבהצורה,באותהבדיוקלדברממשירהואשלמעשהשעה
העובדה,צודק.אינומדלייוזהבמקרה-אולםהמורה.שלדבריואת

לאצילהבלתי-מהוקצעז'ורדייןמראתיהפכולאשבעולםההסבריםשכל
המלומדים,כנגדיצאמדלייוהפונטיקה.מדעמחשיבותגורעתאינהמלידה,

משנניםאלאשאינםשעהוממציאים,מחדשיםשלרושםלעשותהמבקשים
למעשה.הרילהלכה,לאאםאח,דלכלהידועיםמאליהם,מובניםדברים

לושמקדישיםבסיסזרה,שפהלימודלכלבסיסהיאהמיבטאצורתאן
יותר.רבהלבתשומתפעםמדי

קורסיםרחוקותלארצותהנשלחיםלחייליםעורןהאמריקאיהצבא
המעוררתבצורהבדיוקהפונטיקה,שינוןהואבהםשהעיקרהשפה,ללימוד

העולםבמלחמתיעילותהאתהוכיחהזושיטהמדלייו.שלצחוקואת
זרותשפותבדחיפותללמודנדרשואמריקאיותיחידותכאשרחשביה,

כתב.להןשאידכאלהאפילוואקזוטיות,
 :זרהשפהללמודנדרשלאז'ורדיידמסייחכילטעון,כמובןאפשר

דיאלקטיםקיימיםשפהשבכלאלאאמו.בשפתלוניתןההיגוישיעור
מהיגוייםיותרל"מיוחס"הנחשבהיגויוכןשונות,היגויצורותשונים,
אחרים.

ברבורשלכל-כןהשונהגישתואתמדלייושללגישתולהקבילמעניין
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הנאדדה").ל"גבירתי"פיגמלידן"הפן(בטרם"פיגמלידן"במחזהלבעיהשאד

שאפשרכפישאד,אתמאדרהעסיקהבכללותההלשונית-פדנטיתהבעיה

למחזה.שהקדיםהארוכהבהקדמהלראות

רבהלבלתשומתהראויהבעיהבכללהדאלמדעיםשרביםסופריםיחס

כה.עדלהשניתנהמזדידתר
 1964אדקטדבר,
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 ?פושעאומטורףמורד'-סאןזההמרקיז

שנתליוני,בשנינולדדה-סא,דהמאדקיזדרנאטיין-אלפרנס-פדנסרא,

צדיךהיההצירוף ;אחדיםכשמרתלולקרוארצובעצםבפאדיז. , 1740

שהביאוהמשרתים,שנישכחוהצעדלמרבה ;לראי·אלדרנז-דרנאטייןלהיות

ארוכה,חיתהחזוןכיייתכןהנכונים.השמותאתלכנסיה,התינוקאת

כך,עלדה·סאדהתלונןימירכלהשמחה.למעןמעט,שתרכיוייתכן

אתלהעריךיודעיםואיןכראוי,אותרמביניםאין ;עווללושעושים

התינוקשלהטבילהמרגעכבדהתחילהכך,אםהטעויות,שרשרתכוונותיו.

ישהמאדקיז,שלהפרטייםשמותירסאן·סרלפיס.בכנסייתאחדיוםבן

לדוארןנשארשלוהמשפחהשםאולםונשכחו.כמעטממילאלהוסיף,

שהמינוחמי,דכאןנוסיף ?"סאדיזם"המונחאתמכידאינומירכי-עולם

לאדה-סאדהמאדקיזשכןבתלונותיו.המאדקיזצדקלעיתיםכימוכיח,

 :אחרתגםזאתלנסחאפשרכיום.המילהשלהמקובלבמרבןסאדיסטהיה
היההואמאר.דומוגדרמסרייםאח,דבאפיקדקהתבטאשלוה"סאדיזם"

מעשיואלימות.מיןשביןהקשראתרבהבנהירותשהדגישהראשון,

שלכמעטאין-סופיקטלוגבכתניו,המתואריםוהמגווניםהרביםהזרועה

גםעדךצמא-המיןהמאדקיזזה.בהקשרמבוצעיםכולם-קודחותהזיות

מתונותהדגמותדקאלהשהיופיעלואףזה.בכיורןמעשייםבסירנותכמה

לבתי-כלא,הביארהר-נכתב,דה·סאדשהשאירלהמלצותביחסניותר,

כאשדהמהפכה,נזמןזאת,לערמתהקודרת.לנסטיליהדנו,שלובסופר

משפטביתראשיושבשלהחשובהלעמדההגיעהמשוחררהמאדקיז

ושתייםאחתלשלחםבמקרםמפשע,חפיםעציריםהרבהשיחדדמהפכני,

התנהגותשלהתוצאותהטוב.לטוןאזשנחשבלמהבהתאםלגיליוטינה,

בתיאוריהדםצמאשהיההמאדקיז,שלזרואנטי-פטריוטיתאנטי-מהפכנית

ולאחדהדם,מתפקידוהרשעהתחילהלברא.אחדולאלמעשה,מאשדיותר

מאשדפחותערדלושנעםמקרם-המהפכהשלבנית-הכלאהרשםמכן

מןהשתים-עשדהנשעהניצלהשוחדבדדךהישן.המשטרשלבית-הכלא

רבת-הסמכויות,המהפכניתבמשרתוהחזיקכאשד :רעודזאתהגיליוטינה.
אפילואיפשדהוא ;הקודמיםבאויביולנקרםאפשרויותכמהעלוויתר

"קומפלקסבשללאהיאהפתיעה :ולהבהרהמפתיע.אכן,להימלט.לחותנתו
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חיתהדה-סאדשלשחותנתומשוםאלאכך,כלהפופולאויהחותנת",

ווינסןבכלאשנה)עשרה(שלושהאוון,למעצרוובהבמידהאחראית

מפתיע.באמתובכן,ובבסטיליה.

האפליםכתבירעלהדיבוריםרובמתבססיםהעשרים,במאהכיום,גם

פוונוגואפייםכספריםהקריאה.מאשוהשמיעהעליותרהמארקיזשל

מןעובריםאסיר-המיןהמארקיזשלהמדהימיםספריוהיואחרים,ואסורים

מפולפלים.ובמחיריםפארבמהדורותלשולחן,מתחתבהיחבא,לצרכןהסוחר

הספריםמסוגהםזה-סאןשלהספריםכיכתב,-19הבמאהממבקריואחד

אופאסקאלשלההגותפרקימאחוריבמדףמוצנעיםבספריההעומדים

הקסםכלניטלכידוע,כיום,הקדוש.כויסוסטומוסשלהדתייםהכתבים

ארוטית,ספרותלהלקרוא(מבכריםהמסורתיתהפורבוגואפיתהספרותמן

ספריםבמקוםקיימת).אינהשובשפוונוגואפיהההנחהמתוןכנראה

זולים,כיסספריקיימיםמחתרת,בדרכילהשיגםצורךשהיהנדירים,

וספריםסוטרההקאמאהגשום,הגןהסופרמארקט.לדוכניאפילושהגיעו

המודרני,לקוראשיעמוםשעותהרבהתורמיםאחר"יםקלאסייםארוטיים

והאסורהמיסתוריגן-העדןבאמתזהואכןאםניכרתבאכזבהעצמוהשואל

להמוניםמזוןמשמשאינועדייןלצייןישזה-סאההמארקיזהחושים.של

קיצוריםרקלמצואאפשרהניירכריכותביןהמלאה.בצורתולאלפחות-

גרועיםהקיצוריםמשנית.חשיבותבעליסיפוריםוכןהעיקו<'ים,כתביושל

"בלתיאוטנטי,מוצרכעלעצמםעלמכריזיםשהםלמוותומרושלים.

מצליחהנוראהמארקיזהאםהיטב.בהםניכרתהצנזורידהרימטוהר",

פשוט,שמא,או ?העשריםהמאהשלהציניקניםאתאפילולהדהיםעדיין

אחרשנה ;הונהלכתובשהותלמארקיזחיתהשכן ?מדיארוכיםכתביו

משוםאםרבה,בחריצותהאישכתבבבתי-כלא,אינסופיתבישיבהשנה,

מדעתו,יצאשלאעצמועללשמורכדיואםספרותי,ככישרוןעצמושראה

אחרים.כאסירים

הרעהתגלמותאתבוראורביםביותו.חלוקותדה-סאדעלהדעות

גאוןבושראומעריצים,חסרולאאןגואל.אורניצוץללאהמושלם,

בדבריוהןהנאצהבדבריהןלקיצוניות,נוטיםואלואלושאר-רוח.בעל

הדבר,"טוב : 1948בשנתאמרקלודל,פאולהקאתולי,המשוררהשבח.

הערהבחשיכה".ימיומחציתאתלפחותלבלותזה-סאןאתשאילצו

המארקיזשלמותואחושניםהרבהכןכלאומרת,הייתילמדי,אישית

אפשראמנםלחולי-רוח).בית-מחסהבשרנטון, , 1814בשנתמת(דה-סאד

וולפגאנגיוהאןעלקלודלפאולשלדעתואתהשוואהלשםכאן,להוסיף

"פאוסט".שלליוצרוקלודלקראכןונפוח",גדול"חמור :הגדולגיסה

253 



ד 1אנינגיטה

אםאף ,קלרדלשלדערתירעלסמרךלתמידכדאישלאלמדים,אברמכאך
דבריםשאמרהיחידהיהלאקלרדלמאליר,מרבךשיותר.אתמעריכים

המארקיזשלהגדרליםהספררתייםאריביררשימתןה·סא.דעלבוטים
להזהכתבכךהלואברטון.להזהרסטיףאדמהבניקרלאסמתחילה
הנבלןה·סאדמכתביסולדאשראיש"איך :רבהתמרמררתבזעםברטון,
הגבריםשלהארוטיותהנאותיהםאתמתארזהמושחת •••ממנייותר
שלהמוסריזעמוכאךעדהנשים'.'שללמרתךואףלייסוריהןבהקשררק
"מטרתי :השקמןהמרצעיוצאהדבריםבהמשךאזלםברטון.להזה
והדברים "· ..ספריומאשריותרלחיוינעםאשרספר,לכתובהיא
כילנחשהנקל ;"אנטי"ז'רסטיז"לספרבהקדמהכתוביםהםהלואהללו

ספריועםהספריםבשוקשהתחרהפררנרגראפי,ספרחרא"אנטי-ז'רסטיך"

בירתוהחשובספררכינוסיף,אנטי-ז'רסטיךהשםלהבהרתדה·סא.דשל
עלברטוןלהזהשלספריונמניםהיזםעדזירסטיך.קרריןה·סאדשל

אלהבימיםארוטית). :(קריהפררנרגראפיתהספרותשלהברזלצאןנכסי
גרמנית),(הרצאהפארבמהדרותארוטייםספריםלסדרתפירסומתואיבר
גירןארטינר,פייטררעםיחדהכבו,דמדףעלברטוןלהזהעומדבה

 ;ברשימהנמצאאינוזה-סאןהמארקיזואחרים.פפיס,סמראלקלילנ,ד
 :להמשנתכווןבמקצתשרנהבצררהכיאםצדק,ברטוןלהזהכיסבורתני
למארקיז.לוהיוחסידיםגםאךלקריאה.יםעבאיברבאמתדה-סאד
משלספריםלוישיגשבאםמידידיו,לאחדכתבלמשל,פלרבר,גרסטאב
לומר.צררךאיךפיגרראטיבית,שפהבזהב.אותםלוישקולחראןה·סא,ד

 :ומסרתמאמריםלמארקיזהקדישובימינוהצרפתיתהספרותמגדוליכמה
בדה·זהמחודשענייךואחרים.קרקטר,ז'אךדה-ברבראר,סימוןקמי,אלבר
לררנסכילהזכיר,הראוימןבלב.דהצרפתיתלספורתמוגבלאינוסאן
 ) 1האלכסנדררני""הקררארטטכרכימארבעתואחדאחדכלבראשמביאדארל

"ז'רסטין".מתוךלקרחותלאחת,מחוץהללו,הציטטותכלמדה-סא.דציטטה
מאסרצי·נולדהקררארטטמןז'רסטיזשלשמהשמאלהרהר,אנומתחילים

ב"קררארטטהמתוארתביחסי-אנושהפרברסיהאגב,זר.רעיוניתאציה

מןהןדארלשליומרותיואמנםוכלל.כללמועטהאינההאלכסנדררני"
יחסיםעלמספרהואהאמנותיתלמטרתולהגיעכדיאולםביותר,הנעלות
שםברשתבתי·אונס,לאחרת,אחבידמידיחסיהרמרסכסראליים,לסביים,
שלמגרוןקטלוגלמכביר,רזררירתפרברסירתוערדקטנות,ילדותמוחזקות
אנושית.התנהגות

הואדה·סאדהמארקיזשלהאטרקציהאתהחשאחראנגליסופר
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ספקבהערצההמארקיז,אתלעיתיםבכתביומזכירהואהרקסליי·אלדרס

אירונית.ספקרצינית

השלטונותאצלכןלאחלוקות.הדעותהיושראינו,כפיהרוח,אנשיבין

נולדהואומהפכות.רבת-תמורותבתקופהחידה·סאדהמארקיזהפוליטיים.

עלייתאתראה jבמהפכהמקרובחזה jהאבסולוטייםהמלכיםבימי

השליטיםכלבונים.הבורשלהראשונההרסטורציהבתקופהמת jנפוליון

לראשונהשונים.בבתי-כלאדה·סאדאתכלאוכעממיים,מלוכנייםכולם,

רקנמשןהראשוןהמעצרהחמישה-עשר.לראיזל .zומלכותובימינעצר

שנידה·סא.דאתחנןעצמוהמלךשנה.חצי-השניהמעצרשבועיים.

הבא,למעצרוגרמהסיבהאותהמיניים.פרנוסיהמעשיבשלהיוהמעצרים

מרביתן jשניםשלוש-עשרהשנמשןארוןמעצרזההיה . 16ה"לראיבימי

מלןהיהלאהפעםהאימתנית.בבסטיליהדה·סאדישבאלהשניםשל

 • 1790בשנתזההיההמהפכה.על-ידישוחררהואהמארקיז.אתשחנן

במידההשמיןבכלאממושכתישיבהלאחרחמישים.בןהיההמארקיז

לאשובתקופתובניעדריותלפיתנועה.וכבדאסטמטינעשהרגילה,בלתי

צנועיםלמעשיםלאאפילו jלמעצרושהביאומעשיםלאותםמוכשרהיה

שנמשכההערצהלאחרימים,באותםממנונתגרשהאשתואףיותר.הרבה

זאת,בכלעולמי.פירסדםלושהביאהבפריצותחישהמארקיזזמןאותרכל

שכברכפיהמהפכה,ראשילהיעצר.הקונטרוברסיהמארקיזהצליחשוב

דיערףולאמספיק,רבדלוציונרהיהשלאמשדםאותוכלאוסיפרנו,

עלבטוחממרותדה·סאדהאזרחאתהצילהרובספיירשלנפילתואנשים.

קשהכיאמר,שחרורוועםבבית-הכלא,ישבלשנהקרובגיליוטינה.

 , 1801בשנתהישן.המשטרבזמןמעצרושנותמכליותרזהמעצרלוהיה

יצאלאהפעםשדב.נאסרהמל,ךמכלאשחוררואחרשנהאחת-עשרה

בשרנטון,לבית-המשוגעיםהועברשנאסרלאחרשנתייםלחופשי.ערד

עדכלואדה-סאדהיהבשרנטוןמבית-כלא.בהרבהנבדלשלאסגדומוסד

שלהנוראותהזעםהתפרצויותלאחרשנים.אחת-עשרהמשןמדתו,יום

רבותפעמיםביקשאמנםהאיש.נרגעהראשון,האורןמעצרובימיהמארקיז

כאשרכקיסר.ולאכקונסוללא-לונענהלאזהאןמנפוליון,חנינה

פקודותכמהערדהחדשיםהשלטונותהוציאוהבררבונים,מלכותחודשה

נאסרמדועהאחרונים.חייוימיעלשהכבידוהעציר,כנגדמגבילות

היהלאשכברמיניות,אורגיותבשללאזההיה ?האחרונהבפעםדה-סאד

הספרותי.תיאורןבשל-אלאפיזיתמבחינהלהןמסרגל

כמרתוצאותלאותןבדי.רקהמארקיז,לגביהביאה,ספריםעלהצנזורה

המעצרתקוופתשתיחופפותבזמןאפילוהאישות.חייעלהצנזורה
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הקשרומספרניזרע,-שנהשלרש-עשרהנמשכהאחתכל :האורכות
תמידלמשל,השישי,אלכסנדרהאפיפיורשולחן(עלשטנית.לפעילות

מכן).לאחרמהרעלהמתיםהיוורובםאיש, 13סעור
שלבגורלוערלההיהמהולנחשלנסותהיא,בטלהמחשבהאן

השמונה-עשרה.במאהבמקרםהעשריםבמאהנולדהיהאםהמארקיז,
ריכוז,במחנהיושבהיהטרטאליטאריבמשטרכיהיא,שלנרההשערה
לושעלהגורלאותרבערן ;משרגעיםבבית-דמרקראטיובמשטר
הוא.בתקופתו

כאישכולםאתכבגדרלקומםהצליחשדה·סאדהדבר,קרהכיצד
בגללוהיסודומהרוכתיבתובשלארחייואורחבשלזההיההאםואחד

שניסההפילוסופיהארוהשחיתות,המיןהזרועה,תיאורי-ספריוהוחרמו
וסיפרווערת,כהרגהעצמווראההמארקיזכיולפתחהשטניהמארקיז
המארקיזדעותיו.אתלהדגיםכדירוקאןשני,במקרםבאאצלוהמעשה
אתךה·סאדהפןהאםהרע.ובשלטוןחרקיםבחרסובאנארכיה,מאמיד

לחשוףהצליחבאמתשמאארכלל-אנושית,לתיאוריההפרטיותנטיותיו
בלתי·שאלהזוהי ?האדםשבנשמתהשפליםהאימפולסיםמןמשהר
אחתהיאבביטחון,עליהלעברתאפשרותשאיןהעובדה ;בירתונעימה
כילומר,קשהעצמולוהנרגעבכלאגב,האיש,שללהחרמתוהסיבות
ההתחשבותחרסוחרקימתורתן.הנרגעותהמסקנותאתמוציאדה·סאד

מיוחדתבהנאהבר.פגעואםבירתו,מתלונןהיהבעצמו jהאחריםלגביהם
רעוליםבכלאהמרשמיםמפשע,חפיםשלסבלותיהםאתמתארהוא

במעצריושבשהואוטעןבבסטיליההתפרעשניםמשןאולם jלגרדום
התעללות,מעשיהמלוותשלו,המיניותהאורגיותאתחרקי.באופןשלא
נאסרוכאשרעליהן.יגןלאהחרקכישחשבמשום-זונותבחברתערן
בהתמרמרות,התלונן-מקצועיותזונותשלונשברתחוזרותתלונותעקב

משפחתאגב,גבוהה.אצולהאנשימאשריותרזונותמחשיביםשבצרפת
 :פיקאנטיתונקודה ;ביותרהמיוחסותהאצולהמשפחותעלנמנתהךה·סאד
שנשא ) 2ךה·סאדהרגלאצילעדהגיעההמשפחהשלהיוחסיןשושלת
עוררוהמשפחהנשיפטרון.שיריואתשרלההנעוצהלאורהאתלאשה
המארקיזשלהבכורבנרממשפחת :גדוליםסופריםכמהבלבהערצה

תארהפרוסטשמרסל ,) 3זה-שניניהאדהוםהיאעוסקים,אנוברדה·סא,ד
גרמנטס.זהכדוכסית

ביחסהמקובליםהמוסרחוקיכלאתבבוזדוחההמארקיזכימאליו,מרבן
והגינות,נאמנותשלהמושגיםכלכנגדבספריויוצאהואהנישואין.למוסד

באשתובגדהוא :אלהמהטפותחלקהגשיםבעצמואגרש.יחסיבכל
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ןפושעאומטורףמור,ד-סאדדההמרקיז

היהלכקרר,הורשתהואשתובבסטיליה,ישבכאשראולםארתה.והזניח

לעזרתהלחרשצריכיםהיושהסוהריםעדברואות,קנאהסציזנתלהעורן

ערדישאחרת.נוהגיםבאמתבספריוהאנשים ;המסכנההאשהשל

חיתהלאכברבחן,ולאביופינתברכהלאהמרקיזהכיכ,ןעללהוסיף

כלעלהיטבשמרושמרהמצידהשהיאלוודאיוקורבבמיוח,דצעירה

פקעהסיפרנו,שכברכפיא,ןנישואיה.בחייהמקובלותההתחייבויות

שוחררכאשר :להזקוקהיהבאמתשדה·סאדברגעדווקאסבלנותה

ילדים)שלושהלזוג(היוילדיהולטובתממנו,נתגרשהאזהאורן.ממעצרו

לעצמה.המשפחהרכושכלאתכמעטלקחה

החברהמןיותרהרבהחלשהיהוהחזק,הרעבניצחוןשהאמיןהאיש

להגשיםהצליחוהמפחידיםהמדהימיםהמוזרים,מאווייואתאותו.הסובבת

כתיבה.בשעתדק

 1965נובמבר,

הערות

1. Lawrence Durrell: Alexandrian Quartet, 1957-1960. 
2. Hugues de Sade. 
3. Adheaume de Chevigne. 
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והאהבהסטאל,זהמאדאםקונסטן,בנימין

המאהמתחילתקטנהמופתיצירתהעבריתלשפהתירגמהצמחעדה

הנובלהאתראהלאעצמוקונסטאןבנימיןרב.מעשהבכךועשתה ,-19ה

יותרהרבהרבהחשיבותייחסהואביותר.החשובהכיצירתו"אדולף"

סבורוהסיפורגיבורשאדולף,כמוהעיוניים.ולכתביוהפוליטיתלפעילותו

ושמזניחאליאונורה,אהובתועםקשריובשלמטרהבלאמתבזבזיםשחייו
יוצרוקונסטאן,סבורהיהכןלו,שנועדההמזהירההקאריירהאתהוא

אלאאינהזוקטנהיצירהוכימאלולגדולותנועדכיאדולף,שליוצרו

חיתההפוליטיתפעילותוששגה.מסתברופעילותו.יצירתובשוליעומדת

הספרותשלהקלאסיתבמסורתנכלל ) 1"אדולף"ואילולשעתה.חשובה

הצרפתית.

ואשה,גברביןהיחסיםאתהמתארסיפורפירושואהבה""סיפוראם

תיאורמלבדאחר,ענייןכלבואיןשכןאהבה.סיפורהואש"אדולף"הרי

הסיפורהריזאת,עםיחדלאליאונורה.אדולףשביןהיחסיםהתפתחות
אי-יכולתושלרקפסיכולוגיניתוחהואסופו,ועדמתחילתו"אדולף",

הצו·ההסטרוקטורליתהמסגרת ;נובלההיא"אדולף"לאהוב.אדולףשל

למינימום.מצומצמתהעלילהואכןוהביטוי.התיאורדרכיצמצוםמחייבת
תולדותיואתספורותבמיליםמסכםראשון,בגוףסיפורואתהמספראדולף,

בנוהואושתיים.עשריםבןהיותו-הסיפורמתחילבוהזמןלפרקעד

באוניברסיטתלימודיואתעתהזהסייםקטנה,גרמניתבנסיכותשרשל

חייםניסיוןמעטלרכושהעולם,אתקצתלראותהואאמורועתהגוטינגן,
שלםאינושאדולףאלאלכשדונותיו.בהתאםמתאימהלקאריירהולהתכונן

הואעצמו.עםשלםיהיהלאפעםאףהואנראה,שעודכפי-עצמועם
להתורמיםהאבעםהמסובכיםהיחסיםאשרריקנותמסויימת,ריקנותחש

לקורא"אדולף"אתהמקרבהיסודכילציין,הראוימןזובנקודהמעט.לא
וההתחקותוהרגשייםהנפשייםהמניעיםאחרהמדוייקהעיקובהואזמננובן

מצברמתוארבההדרךואכן,הגיבור.שלרוחוהלךאחרחסרת-הרחמים

ומחליטבחייוברלענותענייןלעצמומחפשהואכאשראדולףשלהנפשי
שלהמוכרחתההתפתחותניצניכלכברבהיש-אליארנררהאתלפתות
שלהראשוניתוהתגוננותההתנגדותהבעתי.דאלהאומלליםיחסים
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והאהבהסטאל'זהמאדאםקונסטן'בנימין

אותהלהשיגמצליחאיבדשהואזמןוכלאדדלףאתמשלהבתאליאדנדרה

אתסוף-סוףלומגלהאליאונורהכאשראותה.אוהבבאמתשהואלונדמה

מתחילמהרהעדאןאושר.שלקצרהלתקופההשנייםזוכיםאהבתה,

באליאדנדרה,שזכהלאחרבשבילו.מדיהכבדהאהבהעולתחתלגנוחאדולף

בטובתו.שלאאליהכבולעצמוחשהואאותו.המושךיעדהיאאידשדב

כן,ועלאליה,יותראותוקושראלאאינולמענומקריבהשהיאקרבןכל

ארבעמתמשכיםואליאדנדרהאדדלףביןהיחסיםאותו.מרגיזסופי,בסיכום

כן,כלארוןזמןאליאונדרהעםלשהותמבקששאדולףמשוםלא-שנים

בדמעותיה.ולחזותהמכרעתהמילהאתלומרמדיחלששהואמשוםאלא

גורםהואהריסופית,פרידהעל-ידיצערממנהלמנועמבקששהואעם

לבה.אתשוברהואלבסוףובדיבוריו.בהתנהגותויום·יוםצערלה

ולברורירצה,לאשרללכתחופשיהואחופשי.אדולףמתה.אליאונורה

שובבושזכההחופשלהפתעתואביו.כרצוןמתאימהקאריירהלעצמו

מחמיץשהואהיהסבוראליאונורהאלכבולשהיהזמןכללו.קוסםאיבר

עליומפילאדישותרקבווישאהבהבושאידזהעולםעתהומלואו,עולם

מורא.

אתהקריאהוא . 1807בשנת"אדולף"אתכתבקונסטאןבנימין

לאדר.הוציאושניםעשרכעבוררק jומוקיריםידידיםחוגיבפניהסיפור

אדולףשביןהאוטוביוגראפיתהקירבהעלעמדוהראשוניםהמאזיניםכבר

קונסטאןמחיילקוחיםאנידעםויחסיוהגיבורנעוריתיאורלקונסטאן.

לו,שאיןלמהורקאןהמתאווהאדולףשלהמנוחהחסראופיוגםעצמו.

הסיפור,בתחילתהמוזכרתאדולףשלידידהקונסטאן.שלאופיואתתואם

רהמאדאםקונסטאן,של(ואהובתו)ידידתוהיאבימים",באה"אשה

ביו·עובדותומעבדהמשנההמספראתכבררואיםאבדכאןשאריאר.

 , 17בןהיהקרנסטאןכאשרמתהלאשאריאררהמאדאם :גראפירת

השניים,בידהפרידהמרותלאמזהחרץ . 38בןאםכיאדרלף,עלכמסופר

אליארנורהואילו . 1794בשנתהכירהשקרנסטאןסטאל'רהמאדאםאםכי

 jהרבהנשיםאהבקרנסטאןקדנסטאן.שלאהובותכמהמשלקוויםבהיש

לזכריותלוחמתסופרת,סטאל,רהמאדאםחיתהאהובותיושביןהמפורסמת

שפחדולוודאיקרובגלות.עליהגזראשרנפוליוןשלמתנגדתהנשים,

שנים,עשר"אדולף"פירסוםאתלהשהותלוגרםמפניהקונסטאןשל

באליאונורהקוויםגםישאמנםהשניים.בידהמוחלטתהפרידהלאחרעד

זמןפרקבאותויחסיםקייםעמהקונסטאן,שלאחרתאהובההמזכירים

לינדזיי,אנה-לינזדייאנההיאהלואסטאל,רהמאדאםעםכנודבערן

לדוילדהלד,נשואהלהיותמבליצרפתיאצילעםחיתהאליאונורה,כמו
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ר 1אבינגיטה

עזבהכןאדרלף,למעןפ•זההרוזןאתעזבהשאליארנררהוכמר ;ילדיםשני

להתחרטהיועתידות(ושתיהןקרנסטאן.למעןילדיהאביאתלינזדייאנה

באינטליגנציה:הצטיינהלאשאליארנררהמסופרב"אדרלף"החלטותיהן).על

הפשוטיםודבריה,ישרשכלהאבל ;היהרגילאופיאופיה"אליארנררה

כאןהרואיםישואצילותם".רגשותיהםבררםמפתיעיםהיופעמיםתמי,ד

מפורסמתסטאלזהמאדאםשהרי ;לינדזיילאנהחיתהשהכוונההוכחה

חשאשרשקרנסטאן,הדעת,עליותרמתקבלרבכשררנרתיה.בשכלהחיתה

זרבדרןבהלפגוערצהסטאל,זהמאדאםבחברתמקופחתמידעצמו

סרבלתשאליארנררההנקודה,מעניינתממנו.היאשנופלתלהולהוכיח

למסגרתמחוץפ'זהלרוזןילדיםילדההיא :הנחותהחברתיממעמדה

ממגרגדולה(היאגילוסיברתחברתיותמסיבותאדרלף,וגםהנישואין,

למאדאםשנרגעמהלאשה.לשאתהרוצהואיבריכולאינושנים)בעשר

כולם ;בעלהנפטר-1802ב ;וכזיזכדתנשואהחיתההיאסטאל,זה

ממנודרשהשהיאאלא ;קרנסטאןעםעתהתתחתןשהיאהיו,סבורים

לזאת ;שמהעללוותררצתהלאהרבפירסומהעקבכיבסתר,נישואים

שרלוטאת-1808בלאשהנשארביםהיסוסיםואחרהסכים,לאקונסטאן

שמדזוץהאהבהזכותאתסטאלזהמאדאםדרשהובספריההרדנברג.פרן

גדולהאליאונורה :נקודהערדכאןלצייןכדאיהאשה.למעןלנישואין

בשנהמקונסטאןגדולהחיתהסטאלזהמאדאםשנים.בעשרמאדולף

כמההשמיעהוודאיאותי,מטעהאינההאשהבטבעבקיאותיראם-אחת

כדאילה.תלהשקונסטאןהמיותרותהשניםבנושאאדיבותבלתימילים

ואילו ;אדרלףשלאהבתואבדןעלמצערמתהשאליאונררהלהוסיף,גם

לאורכהאירופהאתעברהמקונסטאן,שנפרדהלאחרסטאל,זהמאדאם

אוגוסטהואהלוא-מקונסטאןפחותלאמפורסםאדםבחברתולרוחבה

שלגלאוגוסטלביןסטאלזהמאדאםביןהיחסיםשלגל.פרןוילהלם

הראשונה.שלמרתהעדשנה, 1sכ-נמשכו

להזכירעלינוראהרברתיר,קרנסטאןבנימין-הנושאעלהתעכבנואם

אימללהואשר"אדרלף"אתכתבטרםערדהכירארתהראקמיא,מאדאםאת

ספררתי,סלוןבעלתראקמיא,מאדאםשהכיר.הנשיםשארמכליותראותר

בידמפורסמים.גבריםהרבהשלליבותיהםאתששברהיפהפיהחיתה

נסיכיםרעודניירו,סךאמפר,שטרבריאן,קרנסטאן,מלבדנמנים,אוהביה

מצלצלים.שמרתבעליורוזנים
מסרגלוהיהמנוחהקרנסטאןמצאבקירבתההיחידהשהאשהמסתבר

אגב,הרדנברג.פרןשרלרט(חשביה)אשתודווקאחיתהפוריהליצירה

הגברת.שלהשלישיבעלההיההוא

260 



והאהבהסטאל'זהמאדאם 1קרנסטןבנימין

אתמשניםאינםקונסטאןבנימיןשלהפרטייםשחייולומד,למותר
ספרותית.מופתיצירתונשארהיהש"אדולף"העובדה,

 1971ינואר,

העררח

1. "Adolphe": Henri Benjamin de Constant-Rebecque. 
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 245נוקצ'יר

 45-44 , 34וולפגאנגנררכרט,

 60-59ומטורפים"רוצחים"ניד
 243 , 50הזקנה"הגברתשל"ניקורה
 44הדלת"לפני"נחוץ

 154-153 , 54רחצי"בתשע"כליארד
 , 127 , 126 , 125 , 124 11נונדננררק"בית

128 , 132--130 , 133 , 137 , -139 
140 

H 155 , 54שומר"ללאנית 

 59 , 43 , 38גבגבוראי ,בכבזן

 37ר.יוהאנסנכר,

 , 56-53 , 43 , 38 , 37היינריךבל'
157-150 , 158 , 164 

 123נץפר ,כליי

 233אנה ,בלמן

 89 , 87המוות""במשכנות

 71יעקבמשה ,בן-גבריאל
 217אריק ,בנטליי

 228-226זבוב""נעל

 184 , 182-179 , 178"נקט"
 110טרמנונואק,

 200 , 197ס.א.בדולי,

 94 71, , 65 , 63ריכארדבר-הופמן'
 73-68מאנסנוו,ד

 94 71, , 63 , 35הרמז ,ברוך
 221אמילינרונטה,

 89וגלגול","בריחה

 46 , 37 , 35 , 20-15ברטולטנובט,

 159אלכסנדר"ככר"ברלין

א

ומחבריםספריםשמותמפתח

 101וואלדמרנונזלס,

 261-258"אודלף" 229שולבודליר,
 142 , 110יווויסטן ,אודן

 167הבית"מעל"אווירון

 217לואיסאונטרמאייאר,

 28יוג'ין ,אוביל

 244ג'וןאוסבודן,

 120יהודה ,אופן

 227 1ורג 1גאורוול,

 96 , 95 , 66"איוב"
 115קורט ,אייזנו

 164 , 43-40גינתו ,אייר
 59 , 43 , 38זהאיל ,נגראייני

 29-26בטאוריס""איפיגניה

 239כריסטופראישרוו,ד

 247-244אדוארדאלבי,

 71 , 63פטראלטבנרג,

 89-88"אלי"
 185- , 179 , 121סטרנסתומאסאליוט,

188 , 189 , 244 

 9אבריה"בן"אלישע

 20-15קורא!"'"אמא

 120 , 118והבלשים""אמיל

 116"אמנדה"

 73 70, , 69 , 68"אמריקה"

 243 , 48 , 47-46"אנדורה"
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61 " Drauss;;11 vor der Tiir " 

סוב

A 
"Adolphe" 261 
Aichinger, Ilse 61 
Albee, Edward 247 
"Alexandrian Quartet" 257 
"Amelia" 216 
"Amerika" 76 
"Andorra" 61, 247 
"Animal Farm" 228 
"Annabel Lee" 232 
"Ansichten eines Clowns" 157 
"Arthur Aronymus" 86 
"Aspects of the Novel" 225 

B 
Bachman, Ingeborg 61 
"Becket" 191 
"Bekenntnisse des Hochstaplers 

Felix Krull" 142 
"Berlin Alexanderplatz" 166 
"Betrachtungen eines Unpoliti-

schen" 142 
"Billard um halb zehn" 61, 157 
Blei, Franz 142 
Boll, Heinrich 61, 157 
Borchert, Wolfgang 61 
Brecht, Bert 20 
Bronte, Emily 225 
"Buddenbrooks" 142 

c 
Celan, Paul 61 
Chaucer, Geoffrey 191 
Chevigne, Adheaume de 257 
Cleland, John 219 
Constant, Henri Benjamin 261 
"Curtmantle" 191 

D 
76 " geht Kafka בD " 
90 " Daphne I-Ierbst " 

" Das dritte Buch iiber Achim " 
149 , 61 

D11s grosse Bestiarium der " 
142 " modernen Uteratur 
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